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   مقدمة التَّحقيق

ِنَقَمُه.  عّنا  وَيدفُع  مزيَدُه،  وُيكافىُء  ِنَعَمُه،  ُيوافي  حمداً  هلل  الحمُد 

اآله و�صحبه  ٍد وعلى  الُم على �صيِّد الوجوِد، �صيِّدنا محمَّ الُة وال�صَّ وال�صَّ

اأَجمعين.

وبعـد:

الّثعالبي  اإِ�صماعيل،  بن  د  محمَّ بن  الملك  عبد  من�صور،  اأَبا  فاإِنَّ 

َف باأَ�صطٍر قليلٍة في مقّدمة كتاٍب،  النَّي�صابورّي، اأَ�صهُر واأََجلُّ من اأَن ُيَعرَّ

ْيُتُه، في م�صارق الأَر�ض ومغاربها، على مرِّ  بعد اأَن طاَر ِذكُرُه، وَبُعَد �صِ

ماِتِه وا�صحًة في اآثار الُبلغاِء والُكّتاِب في  الع�صوِر والأَزمان؛ وترَك َب�صَ

كلِّ اآٍن.

دُّ اإليها الأُدباُء والُبلغاُء  فكان اإِمامًا ُيقتدى، وَعَلمًا ُيهتدى، وقْبَلًة َي�صُ

افي َعلاًل بعد َنَهٍل. رواِحَلهم، ِليتزّودوا من َمعيِنِه ال�صّ

ُولد اأَبو من�صور في مدينة ني�صابور �صنة 350هـ لأٍَب ا�صتطاَع اأن يجمَع 

ْنَعٌة تجُد رواجًا كبيراً  الّثعالِب ثروًة وا�صعًة، وهي �صَ من خياطِة جلود 

ياعًا وَعقاراً. لدى ِعْلَيِة القوِم؛ فا�صترى بها �صِ

َد هذه الثَّروَة واأَبادها، في طلِب  فن�صاأ ابُنه ُمحّبًا للعلِم والآداِب، َفَبدَّ

الُكتِب، ولقاِء الأُدباء، واأَرباِب البراعِة والبالغِة، حتى �صاَر من اأَهلها.
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ثم عمَل في الكتاتيِب ُيعلُِّم الأَطفاَل مبادىء القراءة والكتابة. ولكنَّها 

مدِن  هات  مَّ
اأُ اإِلى  َحاَل  الرِّ ف�صدَّ  المتاألِّق،  ال�ّصابِّ  هذا  ُتر�ِض طموَح  لم 

والوزراِء؛  والأُمراِء  والملوك،  الطين  بال�صَّ والتقى  وخوارزم،  ُخرا�صان 

نٍّ ُمبّكرٍة ُكُتبًا، وقَعْت منهم َموقَع ال�صتح�صان،  وراَح ُي�صنُِّف لهم في �صِ

وتناقَلها الّنا�ُض؛ وَجمَع من ذلك ثروة، ا�صترى بها �صياعًا وَبَقراً.

هم بِه، كما تناف�َض الأُدباء في تزيين  وتناف�َض الُحّكاُم في تزيين مجاِل�صِ

مكتباتهم بموؤَلَّفاِتِه.

اإِلى زماننا هذا، من عدٍد من  ٌة  اأَو خا�صَّ ٌة  فال تكاُد تخلو مكتبٌة عامَّ

.
ّ
موؤَلَّفات الثَّعالبي

. ف�صبحاَن َمن رزَقُه الإِخال�َض، حتى لهَج ِبذكِرِه العامُّ والخا�ضُّ

عا�ض قرابة ثمانين عامًا، و�َصْيُفُه َقَلُمُه، ُيجاهُد بِه وَيْغَنُم، ويخو�ُض بِه 

اأَدركه الأَجُل المحتوُم في �صنة  اأَن  اإِلى  الطيِن وَي�صلُم؛  في مجال�ِض ال�صَّ

429هـ؛ اأَغدَق اهلُل على قبِرِه �صاآبيَب َرحمِتِه)1).

ق كتابًا من  )1) كثريٌة هي املقّدمات التي ُكتبت عن الثَّعالبي؛ فقد ترجم له كلُّ َمن حقَّ

كتبه.

قُت ترجمته من كتاب )عيون الّتواريخ) لبن �صاكر الكتبي، يف مقّدمة        وكنت حقَّ

)ثمار القلوب) وقلُت يف حوا�صي التَّحقيق الكثري مّما ُيكن اأَن ُيقال عنه، اعتماداً 

على اأقواله واأَ�صعاره واأَقوال مرتجميه.

كتور حممود عبد اهلل اجلادر قد اأَلَّف كتابًا قيِّمًا عنه با�صم )الثَّعالبي ناقداً        وكان الدُّ

واأَديبًا) اأَجاد فيه ما �صاء؛ جزاه اهلل خرياً.

ع، فعليه ال�صتزادة مّما ُذكر م�صكوراً.         َفَمن اأَراد التَّو�صُّ
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لمن اأَهدى الثع�لبيُّ كت�بَه هذا؟

ذكر الثَّعالبيُّ في مقّدمة الكتاب، اأَنَّه اأَن�صاأَُه لأَبي �صعيد، الح�صن بن 

�صهل، عند دخوله الح�صرة بغزنة.

جل،  الرَّ لهذا  بترجمٍة  علينا  نَّت  �صَ والّرجال،  الّتراجم  ولكّن كتب 

فال نعرف عنه �صيئًا؛ ولكنَّ تعظيَم الّثعالبي له، واهتماَمه بِه - حتى اأَّدى 

يَِّتِه، واأَنَّه من رجالت  باأَهمِّ اإِلى تاأليف كتاٍب با�صمه - ُيوحي  به الأَمر 

لطان محمود الغزنوي، رحمه اهلل. الح�صرة بمدينة غزنة عا�صمة ال�صُّ

جعله  مّما  الأُدباء؛  ومنـزلة  الأَدب  قيمة  يعرفون  الذين  من  واأَنَّه 

يحت�صُن الّثعالبي ويرفُع منـزلته.

ُمَخلِّداً  الكتاب،  با�صمه هذا  اأَلَّف  اأَن  اإِّل  الأَخير،  فما كان من هذا 

ِذكره، مدى الع�صور والأَحقاب.

يَّام، فلقد اأَعطاه الّثعالبيُّ ِذكراً 
 �صيئًا ذهبْت به الأَ

َّ
فلئن اأَعطى الّثعالبي

وتخليداً ل يزولن اإِلى قيام ال�ّصاعة.

وهل جزاء الإِح�صان اإِّل الإح�صان؟

كلمة عن موؤلَّف�ت الثَّع�لبّي:

 ، اأَفا�ض الّنا�ُض في �صرِد قائمة موؤلَّفات الّثعالبي، ما بين ُمكثٍر وُمقلٍّ

خطاأً.  اأَم  كان  �صوابًا   - تمحي�ض  دون   - اإِليه  ُن�صب  ما  كلَّ  فذكروا 
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ول�صت ب�صدد تحديد عدد موؤلَّفاته، ولكنَّني �صاأَتوقَّف عند بع�ِض الكتِب 

التي ُن�صبت اإليه، وهي في الحقيقة لي�صت له.

وكذلك عند بع�ِض الكتِب التي ثبتْت ِن�صبُتها له، ولم ترد في تلك 

القوائم.

فمّم� نُ�سَب اإِليه:

1984م.  دم�صق  في   ،
ّ
الثَّعالبي اإِلى  من�صوبًا  طبع  والنَّظائر:  الأَ�صباه   -1

الحقيقة  في   - وهو   - اهلل  رحمه   - الم�صري  د  محمَّ بتحقيق 

لبن  والّنظائر)  الوجوه  على  الّنواظر،  الأَعين  )نزهة  كتاب   -

الجوزي.

2- الأَنوار البهيَّة، في مقامات ُف�صحاء البريَّة: ورد من�صوبًا اإِلى الثعالبي 

التي تحتفظ بها مكتبة المخطوطات العربيَّة  في ن�صخته الوحيدة 

بجامعة الكويت، تحت رقم 735.

؛ 
ّ
الّثعالبي من�صور  لأَبي  الكتاب  يكون  اأن   - بحاٍل   - يمكن  ول 

الأَوحديَّة،  العادليَّة،  الح�صرة  ه: ولّما كانت  ن�صُّ ما  فقد جاء في �ض4اأ 

اأَركانها. َد  ُبنياَنها، ووطَّ �ُصلطاَنها، و�صدَّ  اهلُل  اأَدام  المن�صورة،  الموؤيَّدة، 

وهذه العبارة لم ُت�صتعمل اإِّل فيما بعد القرن ال�ّصاد�ض الهجري.

رفاء وفاكهة الخلفاء: منه ن�صخة وحيدة في مكتبة عارف  3- تحفة الظُّ
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حكمت بالمدينة المنوّرة.

وهي في الأ�صل ل تحمُل عنوانًا، ول ُيعرُف موؤَلُِّفها؛ فجاء الأُ�صتاذ 

ه: هذا كتاب  د �صعيد المولوي وكتَب على �صفحة الغالف بخطِّ محمَّ

اكت�صفُت  وقد  ؛ 
ّ
الّثعالبي من�صور  لأَبي  الخلفاء،  وفاكهة  رفاء  الظُّ تحفة 

رُته. محمد �صعيد المولوي. ا�صمه وحقيقَته، و�صوَّ

وتناقل الّنا�ض نباأ هذا الكت�صاف العظيم! واأَدرجوه في قائمة موؤلَّفات 

اأَنَّ الكتاب  الفريجات، فاكت�صف  كتور عادل  الدُّ اأَن جاء  اإِلى   ، ّ
الثعالبي

عوات)، وطبعه في دم�صق. للواحدي، واأَنَّه كتاب )الف�صول والدَّ

 بن منجب 
ّ
يرفي الم�صرّي، علي 4- التَّدّلي على التَّ�صّلي: هو لبن ال�صَّ

بن �صليمان.

بدم�صق  العربيَّة  اللُّغة  في مجمع  )الأَف�صلّيات)  مطبوع �صمن  وهو 

اب ود. عبد العزيز المانع، من �ض285 -  1982م بتحقيق د. وليد الق�صّ

.325

الوحيدة،  ن�صخته  الّثعالبي في  اإِلى  من�صوبًا  والّتعازي: ورد  التَّهاني   -5

الحقيقة  في  وهو   .2641 رقم  باإِ�صتانبول،  اإِبراهيم  داماد  بمكتبة 

كتاب من مو�صوعة ابن المرزبان الكرخي )المنتهى في الكمال). 

)ال�صوق والفراق) وكتاب  العطية، كتاب  ن�صر منه د. جليل  وقد 

)الآمل  كتاب  �ص�صن،  رم�صان  د.  ون�صر  الأَوطان)  اإلى  )الحنين 

والماأمول) ون�صبه للجاحظ، دون اأَن ينتبه اإلى ما ورد في المقدمة: 
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ب بالباحث عن  قال الباحث!!. وابن المرزبان الكرخي كان ُيَلقَّ

ُمتعا�ض العلم.

: ن�صب اإِلى الثعالبي، في المجموع ال�ّصابق، وهو لبن  مُّ 6- الحمُد والذَّ

.
ّ
المرزبان الكرخي

اإِلى الثعالبي في الكويت 2000م.  كوى والعتاب: طبع من�صوبًا  7- ال�صَّ

اأَن  المفتي،  الوّهاب  عبد  اإِلهام  د.  الكتاب  محّققة  وا�صتطاعت 

ة النِّ�صبة، واأن الكتاب ما هو اإِّل باٌب من اأَبواب  ف عدم �صحَّ تتعرَّ

مخ�صري. )ربيع الأبرار) لالإِمام الزَّ

8- الفرائد والقالئد: طبع من�صوبًا اإلى الثعالبي، �صمن )ر�صائل الثعالبي) 

الح�صن،  لأَبي   - الحقيقة  في   - وهو  والقالئد).  )الفوائد  با�صم 

غاني الأَهوازي. د ال�صَّ  بن محمَّ
ّ
علي

اأُ�صامة بن منقذ في )لباب الآداب) �ض67 واقتب�ض منه  ذكره الأَمير 

ًا مطّوًل. ن�صّ

9- المنتخب في محا�صن اأَ�صعار العرب: من�صوب للثعالبي في ن�صخته 

الوحيدة، ولي�ض له. وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عادل �صليمان 

جمال، في مطبعة الخانجي بالقاهرة.

غو�صتاف  بتحقيق  الثعالبي،  اإلى  وبًا  من�صُ طبع  الوحيد:   موؤن�ض   -10

الأُدباء)  )محا�صرات  من  قطعة   - الحقيقة  في   - وهو  فلوجل، 

للّراغب الأَ�صفهاني.
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11- نتائج المذاكرة: ن�صب اإلى الثعالبي في ن�صخته الوحيدة - مكتبة 

فُت - بحمد اهلل  عارف حكمت بالمدينة المنّورة - ولكنَّني تعرَّ

يرفي الم�صري، اأَبو القا�صم،  - على موؤّلفه الحقيقي، وهو ابن ال�صَّ

 بن منجب بن �صليمان.
ّ
علي

�صدر من�صوبًا اإلى موؤلِّفه الحقيقي، في دار الب�صائر بدم�صق 1999م. 

�صائل). �صمن �صل�صلة )نوادر الرَّ

:
ّ
ومّما ُي�صاف اإِلى قائمة موؤَلَّفات الّثعالبي

1- الإِهداء وال�صتهداء: ذكره الثَّعالبي في )مراآة المروءات) �ض36.

على  والتَّنبيه  )الك�صف  مقدمة  في  فدّي  ال�صَّ ذكره  النُّدماء:  �صعار   -2

الو�صف والتَّ�صبيه) �ض52.

ية بحلب،  3- طبقات الملوك: منه ن�صخة وحيدة في المكتبة الأَحمدَّ

ثم انتقلت اإِلى مكتبة الأَ�صد الوطنيَّة بدم�صق، برقم 1193.

، في 
ّ
 بن زيد البيهقي

ّ
ناعة، في الُح�صن والبراعة: ذكره علي 4- نهاية ال�صِّ

)تاريخ بيهق) �ض331.

ه: د البيهقي) ما ن�صُّ جاء في ترجمة )اأَبي المظّفر، اإِبراهيم بن محمَّ

)نهاية  و�صّماه  با�صمه،  كتابًا   
ّ
الثعالبي من�صور  اأَبو  يخ  ال�صَّ )كتب 

ناعة، في الُح�صُن والبراعة). ال�صِّ

ت�صيَر  اأَن  الكبائر  من  اإِّن  الكتاب:  هذا  في  من�صور  اأَبو  يخ  ال�صَّ قال 
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والبحر  البرِّ  في  وُت�صافَر  كالأَمثال،  العاَلم  في  وم�صنَّفاتي  موؤَلّفاتي 

ئي�ض، الذي ظهرت اآثار اأَياديه،  كالخيال، ولم اأُ�صنِّْف كتابًا با�صم هذا الرَّ

ه واإِف�صاِلِه، على �صفحات اأَحوالي). وِبرِّ

ه: )ومن مروءة   في )مراآة المروءات) �ض40 - 41 مان�صُّ
ّ
5- قال الّثعالبي

خدمته  يكَل  ول  بنف�صه،  ويخدمه  عليه،  ُيق�صَم  اأَن  الُم�صيف: 

ينا�صبه  بحديٍث  يوؤان�صه  واأَن  كبيرًة،  ب�صا�صًة  ُيوليه  واأَن  غيره،  اإِلى 

ِه، ويو�صي بدابَّته ورفيقه، اأَو َخَدِمِه، ويقتدي في  ل�صتجالب اأُن�صِ

الو�صيَّة بالّدابَّة بقول القائل؛ فاإِنَّه قدوة في بابه:

�س�ِحِبه� مثُل  عندي  يِف  ال�سَّ ْيَف حتى تُكرَم الَفَر�س�َمِطيَُّة  لن تُْكِرَم ال�سَّ

اأَ�صتح�صُن هذه  اأَ�صتحيي من قوله: )مثل �صاحبها) ول  قلت: لكنِّي 

المماثلة؛ كان ينبغي اأن يقول:

�س�حبه� ِتْلَو  عندي  يِف  ال�سَّ ْرُه بعُدَمطيَُّة  ولي كت�ب في اأَمث�له، لم اأَُحرِّ

الكتاب ون�صخته الخطيَّة الوحيدة:

اأَثٌر جديٌد من اآثار اأَديب العربيَّة الكبير اأَبي من�صور الّثعالبي، يبحث 

كريمٍة،  قراآنيٍَّة  اآياٍت  من  فيه  ورد  وما  وذّمًا،  مدحًا  فر  ال�صَّ اآداب  في 

اإِّل  الع�صور، وقد ل نجد بع�صه  واأحاديث �صريفٍة، و�صعٍر من مختلف 

في هذا الكتاب.

مكتبة  بها  تحتفظ  وحيدٌة،  خطيٌَّة  ن�صخٌة  القيِّم  الكتاب  لهذا 

ت�ص�صتربتي بدبلن - اإِيرلندة، تحت رقم 1038.
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ٌّ

ن�صخي ها  34 ورقة، خطُّ في  تقع  بها،  ٌة، ل خروم  تامَّ ن�صخٌة  وهي 

تارًة،  الحوا�صي  على  العلماء،  بع�ض  كتبها  معار�صٍة،  اآثار  وبها  معتاٌد، 

طور تارًة اأُخرى، وهي في الغالب روايات �صحيحة. وبين ال�صُّ

نجد على �صفحة العنوان، بخطٍّ جليل، عبارة:

كت�ب زاد �سفر الملوك

وتحتها:

تاأليف الأُ�صتاذ اأَبي من�صور

عبد الملك بن اإِ�صماعيل الّثعالبي)1)

النَّي�صابورّي رحمة اهلل عليه

ومحا�صن  ه  وَذمِّ ومدحه  فر  ال�صَّ في  مختلٍف:  بخطٍّ  ذلك  وتحت 

الأَخالق فيه.

تاأليف الأُ�صتاذ اأَبي من�صور عبد الملك

ٌم اإِلى مربَّعاٍت، وفي داخلها اأرقاٌم، مّما  وفوق العنوان جدوٌل مق�صَّ

يجات. ي�صتعمله اأَ�صحاب الزِّ

وجدوٌل اآخر اإلى يمين ا�صم الموؤَلِّف.

وعلى الي�صار فائدٌة ُلغويٌَّة، ل عالقة لها بمو�صوع الكتاب:

د بن اإ�صماعيل... )1) هو عبد امللك بن حممَّ
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ر: يعمل بيديه؛ فالأُنثى ]ع�صراء[ َي�ْصراء. والأَي�صر:  ورجٌل اأَع�صر َي�صَ

ر... . ر َي�صَ نقي�ض الأَيمن. ]وقد[ كان عمر ر�صي اهلل عنه اأع�صَ

وتحت ذلك نزوًل، فائدٌة لغويٌَّة اأُخرى.

وفي �صفحة الختام 34ب:

تمَّ الكتاب

فر  فر، منها �صنَّة ر�صول اهلل  في ال�صَّ وهو يجمع منافع كثيرة في ال�صَّ

واأَقوال  ذلك،  في  المنّجمين  واأَقوال  والنُّزول،  حيل  والرَّ والقفول، 

ذلك،  واأَدوية  والبرد،  الَحرِّ  من  الم�صافرين  اأَحوال  ف  ت�صرُّ في  الطبِّ 

و�صنَّة الكرام في ذلك؛ واأَمثال الملوك وغيرهم، المتداولة في اأَ�صفارهم 

بالأَ�صعار.

ُج به. ُه فيه، ويتفرَّ عراء والكّتاِب، مّما ُيَتَنزَّ ويحتوي اأَقوال ال�صُّ

ة، بمنِّه وف�صله. واهلل يوفِّق العامل فيه للخيرة الّتامَّ

د النَّبيِّ واآله و�صالمه. والحمُد هلل، و�صلواته على �صيِّدنا محمَّ

وتحت ذلك نزوًل:

عنتر:

نواهٌل ــ�ح  م ــرِّ وال ذكــرتــك  منِّي و�سيف الحرب ]يقطر من دمي[ولقد 

ــهــ� لأَنَّ يوف  لل�سُّ لثم�ً  ِمفهممُت  المتب�سِّ ثــغــرِك  ــ�رِق  ــب ك لمعت 
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  م�س�در ترجمة الثع�لبّي 

اأَلفب�ئيًّ�[ ]مرتبة 

232 1 - اإِحكام �صنعة الكالم، للكالعي 

672 - 671/15 2 - البداية والنهاية، لبن كثير  

477/9 3 - تاريخ الإِ�صالم، للّذهبي  

966 /2 4 - دمية الق�صر، للباخرزي  

5 - الّذخيرة في محا�صن اأَهل الجزيرة لبن ب�صام  349/4

462 6 - رو�صات الجّنات، للخوان�صاري  

127/1 7 - زهر الآداب، للح�صري  

437/17 هبي   8 - �صير اأعالم النُّبالء، للذَّ

151/5 هب، لبن العماد   9 - �صذرات الذَّ

330/1 10 - طبقات ال�ّصافعيَّة، لالإِ�صنوي  

387 بيدي   11 - طبقات النحويّين واللُّغويين، للزُّ

172/3 هبي   12 - العبر في خبر من َعبر، للذَّ

نون لحاجي خليفة )موا�صع كثيرة) 13- ك�صف الظُّ
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53/3 14 - مراآة الجنان، لليافعي  

266/3 15 - معاهد التَّن�صي�ض، للعّبا�صي  

187/1 16 - مفتاح ال�صعادة، لطا�ض كبري زاده  

365 17 - نزهة الألّباء، لبن الأَنباري  

625/1 18 - هديَّة العارفين، لإ�صماعيل البغدادي  

194/19 19 - الوافي بالوفيات، لل�صفدي 

178/3 20 - وفيات الأَعيان، لبن خلكان  
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�صفحة العنوان
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بداية الكتاب
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خاتمة الكتاب
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حيم حمن الرَّ ]اب[ ب�صم اهلل الرَّ

وم� توفيقي اإِلّ ب�هلل العليِّ العظيِم

د بن اإِ�صماعيل، اإِلى اأَبي �صعيٍد الح�صن بن  كتَب عبُد الملك بن محمَّ

َرَة بَغْزَنَة)1). �َصْهل، عند ُدخوِلِه الَح�صْ

ُه، واأَعلى اأَْمَرُه - عندي، َقالئُد ِمَنِنِه في  يخ - اأَداَم اهلل ِعزَّ من اأَيادي ال�صَّ

ِه بالّطاِئِر الأَ�ْصَنِح، وُقدوِمِه بالّطاِلِع  َرني في حاِل �ُصخو�صِ اأَنَّه َذكَّ ُعُنقي؛ 

الُكَبراِء،  ال�ّصادِة  اأَ�ْصفاِر  في  الكالِم  ُحرِّ  من  يّاُم 
الأَ ْتِنيِه  اأَْن�صَ ما  الأَْنَجِح، 

اأَ�صاِغِرِهم  ّراء، وَتوديِع  النُّْجِح وال�صَّ ماِن  َكاِب بهم في �صَ الرِّ وا�ْصِتْقالِل 

َيَة ِبِفراِقهم، وَم�صيِر  َة الّرا�صِ العافيَة ِبَوداِعهم في ُمفارَقِة اأَْولياِئِهم، الِعْي�صَ

ُدُنوُّ  ُنوَّ  الدُّ باأَنَّ  َتَعلَُّلهم  اأَنَّ  اأَْبداُنهم عنهم؛  َرْت  خَّ تاأَ واإِْن  معهم،  هم  اأَنُف�صِ

مع  الُقلوِب،  َتقاُرِب  على  العتماَد  واأَنَّ  خو�ِض؛  ال�صُّ ُدُنوُّ  ل  النُّفو�ِض، 

ْيَمِن،  الأَ والَفاأِْل  ِن  الأَْح�صَ عاِء  بالدُّ اإِيّاُهم  وَت�ْصييَعهم  الُج�صوِم،  َتباُعِد 

َك َمَطُرُه، و�صاري ليٍل غاَب  هم َبْعَدهم ِبَنْبٍت ذاِبٍل اأَْم�صَ وَت�صبيَهُهم اأَنُف�صَ

الأَ�ْصفاِر،  الأَحواِل في  �صاِئِر  الإِف�صاِح عن  ِفِهم في  رُّ َت�صَ َقَمُرُه؛ وُح�ْصَن 

ُل بها من الأَْطواِر، ثم ا�ْصِتْرواَحهم ِلما َيُهبُّ من َن�صيِم ُقْرِبِهم،  وما َيتَّ�صِ

)1) غزنة: مدينة عظيمة، وولية وا�صعة، يف طرف خرا�صان؛ وهي احلدُّ بني خرا�صان 

والهند، وكانت عا�صمة حممود الغزنوي. )معجم البلدان 201/4).

Zad_Safar_Book.indb   21 12/8/09   9:43 AM



22

ِهم، َكَعْوِد الُحِليِّ اإِلى العاِطِل،  وَيظهُر من َتبا�صيِر َعْوِدِهم اإِلى َمراكِز ِعزِّ

الذي  ِبُقدوِمهم  ]2اأ[  روَر  ال�صُّ َفهم  َوَو�صْ الماِحِل؛  و�ِض  الرَّ اإِلى  والَغْيِث 

فيه حياُة الآِمِل و�صالُح الأَحواِل، واإِياَب الُيْمِن والَبَرَكِة باإِياِبهم، حتى 

يخ، اأَداَم اهلل َتاأْييَدُه، وُعبوَدتي لُه،  حيِفِه - َمولَي ال�صَّ ا�ْصَتْمَلْيُت من َت�صْ

ْمَثاِلِه،  اِفِه، واآداِبِه، واأَ ْو�صَ َفِر واأَ ال�صَّ با�ْصِمِه، في  ِكتابًا  بِه -  واْخِت�صا�صي 

ْظُته  ْلِكِه؛ من �أَح�سِن ما َتَحفَّ و�ساِئِر �أَحو�ِلِه، وما َيَتعلَُّق بِه، وَينخرُط في �سِ

ْرُتُه اآِنفًا؛ واأَْخَرْجُتُه في َخم�صين بابًا؛ وهذا َثَبَت ُموَدعاِتها  �صاِلفًا، وَتَذكَّ

على الِولِء:

َفِر. َمْدُح ال�صَّ

ْكِر. ْزِق والذِّ ِطراُب[)1) ِلَطَلِب الرِّ الْغِتراُب ]وال�صْ

َفِر، واأَْخُذ الأَْهَبِة ]لُه[. الَعْزُم على ال�صَّ

عاُء لُه. التَّفاوؤُل للُم�صاِفِر، والدُّ

.
(2(

عاِء ِللم�صاِفِر ْعِر في الدُّ ُن ال�صِّ اأَحا�صِ

.
(2(

وؤ�صاِء وداُع ال�ّصادِة ]و[ الرُّ

.
(2(

ووداُع الإِخوان، والأَ�صدقاِء، والأَِحّباِء

.
(2(

]ِذْكُر التَّ�ْصييع[

.
(2(

وؤ�صاء والأَ�صدقاء والأَحّباء[ ]َغْيَبُة الرُّ

)1) كلُّ ما و�صع بني معقوفني هو من �صلب الكتاب.
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دوَن  بالُقلوِب  التَّداني  ]و[  الُج�صوِم،  َتباُيِن  مع  بالنُّفو�ِض،  التَّالقي 

الُعيوِن)1).

وُق على ُقرِب العهِد، وَي�صيِر الُفرَقِة. ال�صَّ

وِق. �صائُر الأَحا�صن في ال�صَّ

َذمُّ الفراِق.

َمْدُح الفراِق.

اْلِتَزاُم اللَّوِم عند الفراِق.

َفِر. َذمُّ ال�صَّ

َفِر. اأََدُب ال�صَّ

َفِر[. ]اأَْمثاُل ال�صَّ

َفِر)2). َرِة في ال�صَّ اأَبياُت الَتمثيِل والمحا�صَ

َتْدبيُر الُم�صاِفر.

َرِر الِمياِه ورداَءِتها. َدْفُع �صَ

َرِرِه بالُم�صاِفِر[. ، وَتالفي �صَ ]الْحِتراُز من الَحرِّ

موِم، وِعالُج ما َيْحُدُث من ِنكاَيِتها. الْحِترا�ُض)3) من ال�صُّ

)1) مكان هذه الأَبواب يف �صلب الكتاب، بعد: اإِهداء القادمني من ال�صفر.

َفر، وما يتعلَّق به. )2) يف �صلب الكتاب: اأَبيات الَتَمثُِّل واملحا�رضات يف ال�صَّ

)3) يف �صلب الكتاب: الحرتاز.
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ِه. ]2ب[ َت�ْصكيُن الَعَط�ِض، وَدْفُع م�صارِّ

ديِد والثَّلِج الكثيِر[. في َتْدبيِر الُم�صاِفِر في الَبْرِد ]ال�صَّ

ِعالُج َمن اأَ�صاَبُه ُجموٌد من الَبْرِد.

]ِحْفُظ الأَطراِف من الَبْرِد[.

ِعالُج َقْمِر العيِن من َكْثَرِة النََّظِر اإِلى الثَّلِج.

ديِد. ِعالُج التََّعِب والإِعياِء ال�صَّ

اْخِتياُر َمنازِل الَع�ْصَكِر.

َتْدبيُر راكِب الَبْحِر.

ُنكٌت في ُركوِب الَبْحِر.

َفِر. ِفْقُه ال�صَّ

َفِر. َغَزُل ال�صَّ

ال�ّصراِب  وِذكِر  َفِر؛  ال�صَّ واأَْحَواِل  الَمفاِوِز،  في  ِقيَل  ما  ُن)1)  اأَحا�صِ

والَحرِّ والَمَطِر.

ُرِق ال�ّصاقَِّة. َفِر، وَكْثَرُة التََّقلُِّب في البالِد، وَقْطُع الطُّ اإِداَمُة ال�صَّ

التََّعلُِّل بَتح�صيِن الُغْرَبِة.

َذمُّ الُغْربِة.

)1) يف �صلب الكتاب: اأَح�صن...
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الَحنيُن اإِلى الَوطِن.

يّاِم ال�ّصاِلَفِة.
ُر الأَ َتَذكُّ

الِم. اإِهداُء ال�صَّ

عاُء[ بَتْي�صيِر الْلِتقاِء)1). ]الدُّ

ْعِر. َلطاِئُف الُمكاَتباِت بال�صِّ

ُقْرُب اللِّقاِء، َوَو�ْصُك الُقُدوِم.

ِذْكُر الُقُدوِم.

التَّهاني بالُقُدوِم.

. التَّْهِنَئُة بالَحجِّ

الآداُب في الإِياِب.

زياَرُة القاِدِم، والتَّ�ْصِليُم عليِه.

َفِر. اإٍِهداُء القادميَن مَن ال�صَّ

ما  الجديِد،  الكتاِب  هذا  َبركاِت  من  يَخ  ال�صَّ َف  ُيَعرِّ اأَْن  اأَ�صاأَُل  واهلَل 

َيبلُغ  ول  الكالَم،  بل  قالَم  الأَ وَي�ْصَتْنِفُد  والأَْنقا�َض،  الِقْرَطا�َض  َي�ْصَتْغِرُق 

ِة، والِكفاَيِة  الخا�صَّ عادِة  ِة، وال�صَّ الّتامَّ بالِخْيَرِة  ُقدوَمُه  َيْقِرَن  التَّماَم؛ واأَن 

وُمقاِمِه  ِرِه،  وَح�صَ �َصَفِرِه  في  ُيْخليِه  ل  واأَْن  الكاِمَلِة؛  والَبْهَجِة  ال�ّصاِمَلِة، 

)1) يف �صلب الكتاب: اللِّقاء.
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ْنِع الَجميِل، والنُّْجِح الَقريِب؛ واأَْن  فاِتِه، من ال�صُّ رَّ ِة ُمَت�صَ ]3اأ[ وَظْعِنِه، وكافَّ

ِرِه، وَمعاليِه التي حاَزها  ِنِه التي اأَ�صبَح بها َفْرَد َع�صْ َن اإِْمتاَعُه ِبَمحا�صِ ُيْح�صِ

َرِتِه، وَتْزِجَيِة باقي الُعمِر  ِب اإِلى َح�صْ دوَن اأَهِل َدهرِه؛ واأَْن ُيَوفَِّقني للتََّقرُّ

في ِخْدَمِتِه، و�ُصْكِر ِنْعَمِتِه.

ِبُجوِدِه  واِب،  لل�صّ الُمَوفُِّق  تعالى  واهلُل  الأَبواِب؛  ياقِة  �صِ حيُن  وهذا 

وُلْطِفِه.

* * *
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1
َفِر َمْدُح ال�سَّ

                                      } َتعالى:  فقال  الُم�صافرين)1)،  َتعالى  اهلُل  َمَدَح  قد   -1

} ]المزّمل: 20[.  

َفِر، فقـــال:{
َّ
واأََمـَر �ُصبـحاَنه بال�صــ

} : } ]الجمعة 10[. وقــال عــزَّ وجـلَّ

} ]الملك: 15[.

ْد لَك ِرْزقًا)2).  �َصَفراً، اأَُجدِّ
َْد لك 2- وفي التوراة: يا ابَن اآدم، جدِّ

وا«)3). حُّ وموا َت�صِ 3- وقال النَّبيُّ : »�صاِفروا َتْغَنموا، و�صُ

)1) يواقيت املواقيت 312 وتذكرة الأَب�صيهي )1113).

املواقيت  312 واليواقيت يف بع�ض  املواقيت  399 ويواقيت  التمثيل واملحا�رضة   (2(

310 واللطائف والظرائف 90 وبهجة املجال�ض 222/1 وزهر الأكم 213/1 
واملحا�صن وامل�صاوىء 460/1 وتذكرة الأَب�صيهي )1114). وورد مرفوعًا، يف 

املحا�صن والأَ�صداد 143.

وا وتغنموا)، يف التمثيل  )3) احلديث يف يواقيت املواقيت 312. وبلفظ: )�صافروا ت�صحُّ

واملحا�رضة 399 واليواقيت يف بع�ض املواقيت 309 واللطائف والظرائف 90. 

 143 والأَ�صداد  واملحا�صن   460/1 وامل�صاوئ  املحا�صن  يف  ل،  وَّ
الأَ ون�صفه 

وزهر الآداب 385 والتذكرة احلمدونية 116/8 وامل�صتطرف 250/2 وتذكرة 

   
َّ
النَّبي ن 

اأَ هريرة،  اأَبي  عن   :380/2 اأَحمد  م�صند  )1107). ويف  الأَب�صيهي 

وا، واغزوا ت�صتغنوا). ومثله يف زهر الأَكم 213/1.   قال: )�صافروا ت�صحُّ
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َقواُمُه  بها  التي  المَعا�ِض،  اأَ�صباِب  اأََحُد  َفُر  ال�صَّ الُحكماء:  وقالت   -4

في  كلَّها  ْنيا  الدُّ َمناِفَع  َيجمْع  لم  وَتعالى  �ُصبحاَنه  اهلَل  لأَنَّ  وِنظاُمُه؛ 

اإِلى  ها  بع�صَ واأَْحَوَج  كلِّها،  الأََر�صين  في  َقها  َفرَّ بل  واحدٍة،  اأَر�ٍض 

بع�ٍض)1).

ِلِه: اأَنَّ �صاحَبُه يرى من عجائب الأَم�صاِر، وَبدائِع الأَقطاِر،  ومن َف�صْ

وَيدعوُه  وِحكمِتِه،  َتعالى  اهلل  بُقدرِة  ِعلمًا  يزيُدُه  ما  الآثاِر،  ِن  وَمحا�صِ

َفُر َيفتُح  اإِلى �ُصكِر ِنعمِتِه، وي�صمُع العجائَب، ويك�صُب التَّجارَب. وال�صَّ

ُط الك�صالَن،  دُّ الأَبداَن، وُيَن�صِّ الَمذاهَب، ويجلُب ]3ب[ المكا�صَب، وَي�صُ

ي الّطعاَم، وَيُحطُّ �َصْوَرَة الِكْبِر،  هِّ لِّي الثَّْكالَن، وَيطرُد الأَ�صقاَم، وُي�صَ وُي�صَ

ْكِر. وَيبعُث على َطَلِب الذِّ

الَجَلُب  وانقطَع  ُب،  والمكا�صِ التِّجاراُت  َلَبطَلِت  َفُر  ال�صَّ ولول   -5

ُجِمَعْت  ريَفِة، وما  ال�صَّ الُبْلَداِن  َلْت خ�صائ�ُض  ُح�صِّ وَلما  والمَناِفُع؛ 

يََّة  ْحُل في َن�ْصِرِه)2) الأَمتعَة الَبرِّ مَّ الرَّ َقاِع الَغريَبِة؛ وَلما �صَ �صْ
َفوائُد الأَ

وَعْنَبُر  التُّبَِّت)4)،  وِم�ْصُك  الِهْنِد)3)،  ُعوُد  ُعِرَف  وَلما  والبحريََّة؛ 

املواقيت  313 واليواقيت يف بع�ض  املواقيت  399 ويواقيت  التمثيل واملحا�رضة   (1(

الأَكم  وزهر   386  -  385 الآداب  وزهر   91 والظرائف  واللطائف   310
214/1 وتذكرة الأَب�صيهي )1108) و)1115).

)2) يف �ض: ن�رض!.

القلوب  املن�صوبة. )ثمار  الطيب  هات  مَّ
اأُ املثل، وُيذكر يف  به  الهند: ي�رضب  )3) عود 

768/2 ولطائف املعارف 214).
ك )=جبل الّتيبت). وهي خم�صو�صٌة من بني بالد الرتك بامل�صك  )4) التُّبَّت: من بالد الرتُّ

 785/2 القلوب  )ثمار  واجلودة.  الّطيب  يف  املثل  به  امل�رضوِب  الأَ�صهب، 
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وَزْعفراُن  فار�ض)3)،  َوْرِد  وماُء  َفْن�صور)2)،  وكافوُر  ْحِر)1)،  ال�صِّ

ــــَر)6)،  ِم�صْ واأَْرِدَيـــِة  الَيَمــــِن)5)،  ِبُبـــــروِد  ا�ْصُتْمِتـــَع  )4). ول 
ُقمٍّ

والتوفيق للتلفيق 96 ولطائف املعارف 224 و238).

ْحُر: ُي�رضب به املثل، وخريُه  ْحُر: جزيرة من ُعمان على مئتي فر�صخ. وعنرب ال�صِّ )1) ال�صِّ

الأَ�صهب، ثم الأَزرق، واأَْدَوُنه الأَ�صود. )ثمار القلوب 771/2 - 772 والتوفيق 

للتلفيق 96 ولطائف املعارف 238).

)تقومي  الَفْن�صوري.  الكافور  اإِليها  ين�صب  جاوة،  جزيرة  جنوبي  مدينة  َفْن�صور:   (2(

البلدان 369 ونهاية الأَرب 292/11 ولطائف املعارف 238 والتوفيق للتلفيق 

 .(96
)3) هو ماء الورد اجلورّي؛ وجور: مدينة بفار�ض )=فريوز اأَباد) خم�صو�صٌة بالورد الذي 

اأَقا�صي  اإِىل  يب، جملوٌب  الطِّ املثل يف  به  البالد؛ َم�رضوٌب  �صائر  اأَطيب منه يف  ل 

امل�رضق واملغرب. )ثمار القلوب 774/2 ولطائف املعارف 178).

)4) قم: مدينة بني اأَ�صبهان و�صاوة، وهي م�صتحدثة اإِ�صالميَّة. )معجم البلدان 397/4). 

 97 774/2 والتوفيق للتلفيق  وزعفران قّم، مّما ُي�رضب به املثل. )ثمار القلوب 

ولطائف املعارف 183 و239).

يا�ض والأَلفاظ. )ثمار القلوب  بَّه بها الرِّ )5) ي�رضب املثل بربود اليمن يف احُل�صن، وُت�صَ

770/2 والتوفيق للتلفيق 93 ولطائف املعارف 166 و235). 
واأَك�صية  م�رض،  واأَردية  ال�ّصام،  وَرْيط  اليمن،  ُبرود  املالب�ض:  نفائ�ض  يف  يقال   (6(

والتوفيق   770/2 القلوب  )ثمار  قزوين.  اأَرمينية، وجوارب  الّدامغان، وتكك 

للتلفيق 93 - 94 ولطائف املعارف 235 - 236).
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يِن)3)،  ال�صِّ وحريِر  وم)2)،  الرُّ ِدْيباِج  ـــو�ِض)1)،   ال�صُّ وُخـــزوِز 

َقزوين)6)،  وَجواِرِب  اأَرمينيََّة)5)،  وِتَكِك  الأُُبلَِّة)4)،  وَعماِئِم 

الُبْلغاِر)9)،  وِر  و�َصمُّ الَخَزِر)8)،  وثعالب  ِخْرخير)7)،  ْنجاِب  و�صِ

القلوب  ثمار  يف  املوؤلّف  وقال   .(280/3 )ياقوت  بخوز�صتان.  بلدة  ال�ّصو�ض:   (1(

و�ض. وجاء  773/2: ومّما ين�صب اإِىل الأَهواز من الّنفائ�ض: ديباج ُت�ْصرَت، وَخزُّ ال�صُّ
ى  و�ض اأَي�صًا: يف اأَق�صَ و�ض: من كور الأَهواز... ال�صُّ و�ض املعطار 329: ال�صُّ يف الرَّ

املغرب، وُي�صنع بها من اخَلزِّ العتيق كلَّ جليلٍة.

بَُّه بها ما  وم، وُي�صَ نعة؛ وُي�رضب املثل بديباج الرُّ يباج: ثوب رقيق، ح�صن ال�صَّ )2) الدِّ

بيع. )ثمار القلوب 771/2 والتوفيق 93 ولطائف املعارف  ُي�صتح�صن من اآثار الرَّ

174 و235).
املوؤلف  قال   .164/1 الّذهب  ومروج   235 املعارف  ولطائف   93 التوفيق   (3(

الفرند  ال�صني)  )اأَهل  221: ولهم  املعارف  784/2 ولطائف  القلوب  ثمار  يف 

الفائق، واحلرير املدقوق الذي تخفى فيه ال�صور وتظهر، ويقال له: الكيمخار).

)4) الأُُبلَّة: مدينة قرب الب�رضة بالعراق. وعن عمائم الأُُبلَّة، ينظر التوفيق 93 ولطائف 

املعارف 235. 

)5) ثمار القلوب 770/2 والتوفيق 94 ولطائف املعارف 236. واأَرمينية: ا�صم ل�صقٍع 

عظيٍم وا�صٍع يف جهة ال�صمال. )ياقوت 160/1).

مدينة  وقزوين:   .236 املعارف  ولطائف   94 والتوفيق   770/2 القلوب  ثمار   (6(

ّي. م�صهورة، قريبة من الرَّ

نجاب الفاخر، وهي من بالد  )7) يف ثمار القلوب 785/2: ِخرخري: خم�صو�صٌة بال�صِّ

نجاب: حيوان معروف، يتَّخذ من جلده الفراء الفاخر. )التوفيق 94  ك. وال�صِّ الرتُّ

ولطائف املعارف 235).

ثعالب  عن  وينظر  ك.  الرتُّ بالد  من  واخلزر:  ت�صحيف.  اجلزر.  وثعالب  )8) يف �ض: 

اخلزر: التوفيق 94 ولطائف املعارف 235 ومروج الّذهب 215/1.

ور: دابَّة  مُّ قالبة، �صاربة يف ال�ّصمال. )ياقوت 485/1). وال�صَّ )9) البلغار: مدينة ال�صَّ

و�ض، ت�صبه النِّم�ض، ُت�صنع من جلودها فراٌء غالية الأَثمان. )التوفيق  من بالد الرُّ

94 ولطائف املعارف 235).

Zad_Safar_Book.indb   30 12/8/09   9:43 AM



31

ائِف. وُجلوِد ُنموِر الَبْرَبِر، واأَدِم الّطّ

 ،(2( الَخطِّ وِرماُح  ال�ّصا�ِض)1)،  يُّ  وِق�صِ و�ض،  الرُّ ُن�صوُل  ُذِكَر  وَلما 

و�ُصتوُر �َصْهَرزور)3). 

الأَهواز)5)،  ُر  و�ُصكَّ العراِق،  وُرطُب  ال�ّصاِم)4)،  ُتّفاُح  اْقُتِرَح  وَلما 

و�َصَفرَجُل   ،(8( يِّ الرَّ وُرّماُن  ما�صكان)7)،  وفانيُذ  اأَ�صفهان)6)،  ُل  وَع�صَ

)1) ال�صا�ض: هي مدينة ط�صقند، عا�صمة اأُزبك�صتان.

ماح، لأَنها ُتباع بها، ل اأَنَّه منبتها.  فن بالبحرين، واإِليه ن�صبت الرِّ )2) اخلّط: مرفاأ ال�صُّ

)القامو�ض).

)3) �صهرزور: مدينة بالعراق، بني اإِربل وهمذان. )ياقوت 375/3).

يب. )ثمار القلوب 766/2 ولطائف  )4) تّفاح ال�ّصام: ُي�رضب به املثل يف احل�صن والطِّ

املعارف 156 ونزهة الأَنام 178).

كر من خوا�ضِّ الأَهواز، ومفاخرها، ومتاجرها، ول يكون اإِّل  )5)  قال املوؤلف: ال�صُّ

ر الأَهواز.  كَّ ر يف �صائر الّنواحي؛ واملثل م�رضوٌب ب�صُ كَّ بها على كرثة ق�صب ال�صُّ

)ثمار القلوب 773/2 ولطائف املعارف 174 والتوفيق 95).

 بن حمزة بن عمارة الأَ�صفهاين: 
ّ
)6) يو�صف باجلودة مع ع�صل املو�صل؛ وقال علي

الأَر�ض منه،  ذا ُقطر على  اإِ ُه ما  اأَ�صفهان؛ وَخرْيُ الأَع�صال كّلها، ع�صل     اأَف�صل 

ئبق، ومل يختلط بالأَر�ض. )ثمار القلوب 775/2 ولطائف املعارف  ا�صتدار كالزِّ

 .(181
ّكر. وما�صكان: بلٌد م�صهوٌر بالّنواحي املجاورة ملكران وراء  )7) الفانيذ: نوٌع من ال�صُّ

واإِليه  املو�صع،  بهذا  اإِّل  بغري مكاٍن  الفانيذ  ياقوت: ول يوجد  �صج�صتان. وقال 

ُين�صب الفانيذ املا�صكاين، وهو اأَْجود اأَنواعه. )ياقوت 42/5).

ّي،   من اأَحياء طهران. وعن رّمان الرَّ
ٌّ

ّي: مدينة م�صهورة باإِيران، وهي اليوم حي )8) الرَّ

ينظر: ثمار القلوب 780/2 والتوفيق 96 ولطائف املعارف 184 و238.
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واإِّجا�ُض  ُخوارزم)3)،  اأَ�صفر  يُخ  وبطِّ ُحلوان)2)،  وِتْيُن  َنْي�صابور)1)، 

وُن  وكمُّ َهراة)6)،  وَق�ْصَم�ُض  ُجْرجان)5)،  وُعّناُب  ُب�ْصت)4)، 

َكْرمان)7)، وَكَرْويا َبْرَدَعَة)8).

)1) ثمار القلوب 780/2 والتوفيق 96 ولطائف املعارف 238.

)2) هذه حلوان العراق، وهي يف اآخر حدود ال�ّصواد. قال ياقوت: وبها تنٌي يف غاية 

ونه جلودته: ملك التِّني. )ياقوت 290/2). وينظر: ثمار القلوب  مُّ اجلودة، وُي�صَ

780/2 والتوفيق 95 ولطائف املعارف 237.
وعن   .(395/2 )ياقوت  اجلرجانيَّة.  ق�صبتها  ك،  الرتُّ بالد  يف  ناحية  خوارزم:   (3(

الأَرب  ونهاية  و238   226 املعارف  ولطائف   96 التوفيق  خوارزم:  بطيخ 

.368/1
)4) ب�صت: مدينة من اأَعمال كابل. قال ياقوت: هي َكَتْثِنَيِتها، يعني: ب�صتان. )ياقوت 

ولطائف   96 والتوفيق   780/2 القلوب  ثمار  ب�صت:  اإّجا�ض  وعن   .(414/1
املعارف 205 و238.

)5) جرجان: مدينة م�صهورة بني طرب�صتان وخرا�صان. )ياقوت 119/2). والُعّناب: 

من الثمر، معروف؛ الواحدة عّنابة. وعن عّناب جرجان: ثمار القلوب 780/2 

والتوفيق 95 ولطائف املعارف 187 و237.

)6) الق�صم�ض: من خ�صائ�ض هراة، وهو زبيٌب ل عجم له، حلٌو جّداً. )ثمار القلوب 

780/2 ولطائف املعارف 199).
)ياقوت  وخرا�صان.  و�صج�صتان  ومكران  فار�ض  بني  م�صهورة  ولية  كرمان:   (7(

.(454/4
)8) بردعة - بالدال املهملة، واملعجمة -: بلٌد يف اأَق�صى اأَذربيجان. )ياقوت 379/1). 

ّن لون ورقه واأَغ�صانه اإِىل  جلة، اإِّل اأَ والكرويا: بزر نباٍت، ي�صبه اأَغ�صانه وورقه بالرِّ

الكمودة اأَقرب. )معجم الأَلفاظ الفار�صّية 135).
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و�َصَقموْنيا)3)   ،
ٌّ

رومي واأَفيتموٌن)2)   ،(1(
كاُبليُّ اإِْهليلٌج  َف  ُو�صِ وَلما 

.
ٌّ

ْيٌح ُتركي ، و�صِ
ٌّ

)4)، وطيٌن اأَْرَمني
ٌّ

ي ، و�َصنامكِّ
ٌّ

اأَْنطاكي

6- وقال ابُن المعتزِّ في »ُف�صوِلِه الق�صاِر«: ]4ا[ اأَ�ْصقى من الُم�صاِفِر، َمن 

َقَعَد في الَياأ�ِض)5).

َفَر على الُقعوِد، اأَْحِر ِبِه)6)  7- وقلُت في كتاِب »الُمبهج«: َمن اآَثَر ال�صَّ

اأَن َيعوَد ُموِرَق الُعوِد)7).

ْدِرَك، و�ُصَويداِء َقلِبَك،  ؛ انُق�ْض في �صَ
َّ
8-  وقال بع�ُض الأُدباء لبنِه: يا ُبَني

]الطويل[ قوَل ال�ّصاعر)8): 

؛ ينفع من اخلوانيق، 
ٌّ

)1) الإِهليلج: ثمٌر معروٌف، منه اأَ�صفر، ومنه اأ�صود، ومنه كابلي

داع. )القامو�ض). ويحفظ العقل، ويزيل ال�صُّ

دقاٌق  ثمر ول زهر، وله عروٌق  له  ال�ّصاق، ولي�ض  بكبري  لي�ض  نبات  اأَفتميديون:   (2(

البيطار  ابن  )مفردات  مائيَّة.  مع رطوبة  ي�صرٍي  تربيٍد  ة  قوَّ له  الّرائحة؛  ثقيلة  �صوٌد 

.(46/1
)3) �صقمونيا: نباٌت له اأَغ�صان كبرية، خمرجها من اأَ�صٍل واحٍد، طولها نحو من ثالثة 

اأَذرع اأَو اأَربعة، عليها رطوبة تدبق باليد. )مفردات ابن البيطار 17/3).

نا: نبٌت م�صهٌل. )القامو�ض). )4) ال�صَّ

اأَبو العّبا�ض، عبد  )1) يواقيت املواقيت 313 واللطائف والظرائف 91. وابن املعتّز: 

اهلل بن املعتّز بن املتوكل، بويع باخلالفة، واأَقام يومًا وليلًة ثم قتل �صنة 296هـ. كان 

اأَديبًا بليغًا، �صاعراً مطبوعًا، خمالطًا للعلماء والأُدباء. )وفيات الأَعيان 76/3).

)2) يف �ض: احزبه. ت�صحيف.

)3) املبهج 93 ويواقيت املواقيت 314.

 336/1 الب�رضيَّة  واحلما�صة   87 ديوانه  يف  الورد،  بن  لعروة  قطعٍة  من  البيت   (8(

الورد،  لعروة بن   99/8 التذكرة احلمدونيَّة  253/2. ويف  الّراغب  وحما�رضات 

ندي. ويف جمموعة املعاين 320 والأَغاين 326/17 لأَبي عطاء.  اأَو لأَبي عطاء ال�صِّ
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الِغنى والْتَِم�ِص  اهلِل  بالِد  في  ْر  َفتُْعَذراَف�سِ تَموَت  اأَو  يَ�س�ٍر،  ذا  تَِع�ْص 

اِئرِة، عن الأَبيات  ، وهو من الأَمثال ال�صّ ول َتْن�َض قوَل حاتٍم الّطائيِّ

]الطويل[ ال�ّصاِئَرِة)1): 

َوَجْدتَُهْم البُيوَت  النّ��ُص  لَــِزَم  الَمك��ِسِباإِذا  ُخْرَق  الأَخب�ِر  عن  ُعم�ًة 

]الكامل[  :(2( ولَك اأُ�ْصَوٌة في َقوِل الُبْحُتريِّ

ُمْعَدٍم ُحلََّة  َك�س�َك  مــ�ُن  الــزَّ ِبواإِذا  وتََغرَّ النَّوى  ُحَلَل  له�  ف�لْبَ�ْص 

]الب�صيط[ وُقْدَوٌة ِبمن قال)3): 

َفُرلي�َص اْرِتَح�لَُك في َك�ْسِب الِغنى �َسَفراً ال�سَّ هــَو  َفــْقــٍر  على  المق�ُم  بل 

* * *
، وهي يف 

ّ
قِّي الرَّ لربيعة   806/2 هرة  والزَّ  134  -  133 عديَّة  ال�صَّ التذكرة  ويف   

ديوانه 72. ويف العقد الفريد 71/3 لربيعة بن الورد!. )حتريف، �صوابه: عروة 

الأَخبار  عيون  يف  ن�صبة،  وبال  احلمدونية.  التذكرة  يف  ذاته  فاخلرب  الورد)  بن 

وامل�صاوىء  واملحا�صن   144 والأَ�صداد  واملحا�صن   662/2 هرة  والزَّ  243/1
وح 527 واللطائف والظرائف  461/1 والب�صائر والّذخائر 175/4 وَروح الرُّ
90. ويف املناقب واملثالب 301 - 302 لمراأٍَة من بني اأَ�صد، تلوم زوجها يف 

ُقعودِه وُلزومه البيت. 

)1) ديوانه 196 ويواقيت املواقيت 152 و313 واليواقيت يف بع�ض املواقيت 310 

واللطائف والظرائف 91 وتذكرة الأَب�صيهي 1116.

)2) ديوانه 79/1 وزهر الأَكم 215/1.

يت، يعقوب بن اإِ�صحاق.  كِّ )3) البيت ثاين اثنني، يف وفيات الأَعيان 397/6 لبن ال�صِّ

وهو بال ن�صبة يف اللطائف والظرائف 91 ويواقيت املواقيت 313 واليواقيت يف 

386/1 وبهجة  400 وزهر الآداب  311 والتمثيل واملحا�رضة  بع�ض املواقيت 

املجال�ض 224/1 وزهر الأَكم 215/1 وتذكرة الأَب�صيهي )1117).
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2

ْكِر ْزِق والذِّ ِطراُب، ِلَطَلِب الرِّ الْغِتراُب وال�سْ

]المتقارب[  :(1(
ِن ما قيَل في ذلك َقوُل الُبْرُقعيِّ 1- من اأَْح�صَ

ب�لُخموِل اْرتَ�سى  الأَِديْـــُب  م�  الُم�ْستََف�ِداإِذا  الأََدِب  في  الَحظُّ  َفم� 

يَ�سيَق اأَْن  اأََدٍب  ِبـــذي  ــٌز  ــْج ــالِدوَع ــب ـــِع ال ـــِه ِرْزُقــــــُه بَــْيــَن ُو�ـــسْ ِب

ْزُق عــن طــ�ِلــٍب الْرِتي�ِد[)2)ومــ� َعــــَزَب الـــــرِّ ]َح�َسُن  �ِسيَّم�  ول 

ِطراِب ال�سْ وفي  الْغِتراِب،  ــنــى وبُـــلـــوُغ الــُمــراِدوفي  ــُم َمــنــ�ُل ال

النُّهو�ُص ب�لُقعوِد  يَ�ْستَوي  الــِجــهــ�ِدولــو  ــَل  ــ�ــسْ َف اهللُ  ــــَر  َذَك ــ�  ــَم ل

َزنْـــُدهـــ� ــ�  ــه ِب ــ�َق  ــس � الـــنـــ�ُر  نــ�ِداإِذا  ــي ِقــــراِع الــزِّ ــَحــتُــهــ� ف َفــُفــ�ــسْ

)1) ال�ّصاد�ض والّرابع من الأَبيات، مع ثالث لهما، يف يواقيت املواقيت 317 واليواقيت 

يف بع�ض املواقيت 315 ونرث الّنظم 100 وتذكرة الأَب�صيهي )118) للربقعي. 

والبيتان الأَّول والثاين يف معجم الأُدباء 22/1 للبحرتي - بتحريف يف الثاين -   

ولي�صا يف ديوانه. والأَبيات كلها من ق�صيدة يف بهجة املجال�ض 235/1 - 237 

لبع�ض املتاأخرين من املغاربة.

وقال ابن عبد الرّب: وتن�صب اإىِل املتنبي، ول ت�صحُّ له.   

د، من عبد القي�ض؛ ظهر بالب�رضة،   بن حممَّ
ّ
: هو اخلبيث �صاحب الّزجن، علي

ّ
الربقعي  

وا�صتغوى َعبيد الّنا�ض، ف�صدَّ بهم على الب�رضة فاأَحرقها، وا�صتفحل اأَمره حتى كاد 

اأَن يلك بغداد؛ قتل �صنة 270 هـ. )�صري اأَعالم النبالء 129/13).

بالق�ّض؛ واملثبت من بهجة  اآخره  البيت م�صتدرك يف هام�ض �ض نزوًل، وذهب   (2(

املجال�ض.
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]المتقارب[ ها، َقْوُلُه)1):  ُن ما قيَل في الَقناَعِة وَذمِّ 2- ]4ب[ واأَْح�صَ

انِْكما�صي وَف���ْرَط  َعَزماتي  الِفرا�ِصَراأَْت  َفـــْوَق  التََّمْلُمِل  وُطـــوَل 

ـــٍة ِهـــمَّ اأَخـــــ�  اأَراَك  ــِتــعــ��ــِصفـــقـــ�لـــْت:  انْ ذا  َفــيُــرى  ــيـَـْبــُلــُغــهــ�  �ــسَ

ــِرْب ؟ ــتَ ــْغ ـــَت ولـــم تَ ـــْم الَموا�سيَفــَهــاّل اأََق َطــْبــُع  الَقن�َعُة  فقلُت: 

3- واأَح�صُن ما قيَل في الَحثِّ على الْغِتراِب َقوُل القا�صي اأَبي الح�صن 

]الوافر[  :(2(
ّ
 بن عبد العزيز الُجرجاني

ّ
علي

َفَدْعه� ـــصٍ  اأَْر� في  ْقَت  �سِ م�  َوج�ه�اإِذا  على  الــيَــْعــَمــالِت  وُحـــثَّ 

ِمْنه� ــَك  ــي خ اأَ َحـــظُّ  ـــُرْرَك  ـــْغ يَ َجداه�ول  مــن  يَمينَُك  ــْت  خــ�بَ ــد  وق

ْيم�ً �سَ ِخْفَت  اإِْن  ِبه�  ُفْز  بَك�ه�ونَْف�َسَك  ــن  َم ــُزُن  ــْح تَ الــــّداَر  ـــلِّ  وَخ

ـــ�ً بـــ�أَْر�ـــصٍ ـــس ــــٌد اأَْر� ـــَك واِج ـــ�إِنَّ �ِسواه�)3)ف نَْف�س�ً  ِبــواِجــٍد  ولَ�ْسَت 

)3) الأَبيات للربقعي، يف يواقيت املواقيت 120 واليواقيت يف بع�ض املواقيت 168 

وحت�صني القبيح 98 واأَح�صن ما �صمعت 122 واللطائف والظرائف 38 وتذكرة 

الأَب�صيهي )1230). وعجز الثالث، يف الإِعجاز والإِيجاز 47. 

)2) الأَبيات لي�صت يف ديوان القا�صي اجلرجاين، لعدم توفر هذا امل�صدر الوحيد الذي 

�رّضح بن�صبتها اإىل القا�صي يومذاك.

الأَب�صيهي  وتذكرة   ،134 عديَّة  ال�صَّ والتذكرة   412/1 الأُدباء  معجم  يف  وهي   

الب�صائر  يف  والّثاين،  ل  وَّ
والأَ  .388/3 اجلمان  عقد  يف  الثاين  وعدا   ،(1119(

والذخائر 245/4 وفيها جميعًا بال ن�صبة. واجلرجاين: هو القا�صي اأَبو احل�صن، 

رية  ال�صِّ ح�صن  وكان  �صاعراً،  اأَديبًا  فقيهًا  كان  اجلرجاين،  العزيز  عبد  بن   
ّ
علي

املتنبي  بني  )الو�صاطة  �صاحب  وهو  392هـ.  �صنة  تويف  �صدوقًا؛  ق�صائه،  يف 

وخ�صومه). )يتيمة الدهر 3/4 وتاريخ جرجان 318 ووفيات الأَعيان 278/3).

)3) يف �ض: ول�صت بواجٍد اأَر�صًا �صواها!. واملثبت من م�صادر التخريج.
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زِق،  الرِّ طلِب  عن  الُقعوَد  اإِنَّ  ؛ 
َّ
ُبَني يا  لبنِه:  الَمهالبِة  بع�ُض  وقال   -4

كِر، من اأَخالِق العجائِز؛ والَبركاُت في الَحركاِت)1). وُح�ْصِن الذِّ

]الكامل[ َح َمن قال)2):  5- وقد َن�صَ

َغنيَمًة تُ�سيَب  كي  َك  ِبنَْف�سِ َقبيُحخ�ِطْر  ــ�ِل  ــي ــِع ال ــع  م ــوَد  ــع ــُق ال اإِنَّ 

َك، واأَوِح�ْض  6- وقال بع�ُض الُحكماِء: اهجْر َوَطَنَك اإِذا َنَبْت عنه َنْف�صُ

َك)3). ْن�صُ ِتِهم اأُ اأَهَلَك اإِْن كان في َوْح�صَ

]الوافر[ هم)4):  7- وقال بع�صُ

ولكْن ــي  ل َكــُعــ�ــصٍّ  ــي  ــن َوَط المَع��ِصاأَرى  َطــَلــِب  فــي  عنُه  ــُر  ــســ�ِف اأُ�

)1) يف يواقيت املواقيت 120 واليواقيت يف بع�ض املواقيت 167؛ قال بع�ض املهالبة: 

غريه:  وقال  الأُمور.  معايل  وفاتته  باخلموِل،  َف  تلحَّ �صناعًة،  القناعة  اتَّخذ  َمن 

وينظر  احلركات.  يف  والربكات  العاجز؛  من  والزَّ العجائز،  اأَخالق  من  القناعة 

حت�صني القبيح 97 والتمثيل واملحا�رضة 399.

)2) البيت يف عيون الأَخبار 238/1 وال�صناعتني 171 وبهجة املجال�ض 202/1 وربيع 

الأَبرار 153/5 للنَّمر بن تولب، وهو يف ديوانه 340 )�صمن �صعراء اإِ�صالميُّون). 

يت: واأَن�صد  كِّ وهو يف ديوان عروة بن الورد 88 �صمن قطعة بعد قول ابن ال�صِّ

للنَّمر بن تولب، ويقال: هي لعروة بن الورد. وبال ن�صبة، يف امل�صتطرف 114/1 

و316/2 والو�صاطة 202.

املواقيت  317 واليواقيت يف بع�ض  املواقيت  400 ويواقيت  التمثيل واملحا�رضة   (3(

316 واللطائف والظرائف 92 واملحا�صن والأَ�صداد 108 واملحا�صن وامل�صاوىء 
الأَكم   وزهر   566/4 الّراغب  وحما�رضات   386/1 الآداب  وزهر   493/1

214/1 وتذكرة الأَب�صيهي )1106).
وح 529 ويواقيت  )4) البيتان لأَبي ن�رض الّظريفي، يف يتيمة الدهر 134/4 وَروح الرُّ

املواقيت 318 واللطائف والظرائف 92 وتذكرة الأَب�صيهي )1103).

وبال ن�صبة، يف اليواقيت يف بع�ض املواقيت 318.  
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َفْر�ٌص الــُقــوِت  َك�ْسَب  اأَنَّ  ــول  الِع�س��ِصول مــن  ــراُخ  ــِف ال ـــِرَح  بَ لَم� 

]الكامل[  :(1(
بي فرا�ٍض الَحْمدانيِّ 8- واأَح�صُن منه قوُل اأَ

ِه ــِرِه]5اأ[ والَمْرُء لي�َص ِبك��ِسٍب في اأَْر�سِ َوْك في  ِب�س�ئٍد  لي�َص  ْقِر  ك�ل�سَّ

9- وقلُت في كتاب »الُمبهج«: اإِذا َنبا ِبَك َبَلُدَك، فا�ْصَتِعْر خاِفَيَة الُغراِب 

اأَ�ْصَفَر  َفُربَّما  الِعقاِب؛  اْقِتَحاِم  في  الُعَقاِب  وقاِدَمَة  الْغِتراِب،  في 

َر في الوَطِن َق�صاُء الَوَطِر)2). َفِر، وَتَعذَّ َفُر عن الظَّ ال�صَّ

* * *

)1) ديوانه 163 )اأَلتوجني) و329 )النُّ�صخة التون�صيَّة) و137 )النُّ�صخة املغربيَّة).

 .!
ّ
يف �ض: اأَبي فرا�ض اجلهني  

)2) املبهج 93 وثمار القلوب 666/2. وبع�صه يف التمثيل واملحا�رضة 400 ويواقيت 

املواقيت 314 واليواقيت يف بع�ض املواقيت 311 وزهر الآداب 386/1 وبهجة 

املجال�ض 222/1.
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َفِر، واأَْخُذ الأُْهبَِة لُه الَعْزُم على ال�سَّ

ثم  الأُْهَبِة،  اأَْخُذ  ثم  الَعْزُم،  َغْيباٍت)1):  َثالُث  َفُر  ال�صَّ ُيقال:  كان   -1

َعُبها)2). �صْ
ْيُر؛ والَعْزُم اأَ الَم�صِ

الَع�صيِر،  َت�ْصهيَل  َتعالى  اهلَل  ِل  َف�صَ َفِر،  ال�صَّ على  اأَْزَمْعَت  اإِذا  وقلُت:   -2

يَر الَي�صيِر)3). وَتْي�صِ

احِب بن َعّباٍد)4):  3- ومن اأَح�صِن ما �َصمعُت في هذا الباِب َنْثراً، قوُل ال�صّ

كتابي واأَنا �صاِئُر الَعزيمِة، ناِه�ُض النِّيَِّة، وُم�صاِفُر الَهمِّ والَعقيدِة.

الَة  ال�صَّ فيها  َر  َق�صَّ لو  حاَلٍة،  على  اأَقاَم   :(5(
ّ
الَهَمذاني للبديع  ٌل  وَف�صْ  -4

لجاَز، َفَيومًا ُيِعدُّ الِجهاَز، وَيومًا َيْلَتِم�ُض الَجواَز.

)1) يف التمثيل واملحا�رضة »عتبات« مكان »غيبات«.

ل:  وَّ
فر ثالثة معاٍن: الأَ )2) يف بهجة املجال�ض 226/1: قال خالد بن �صفوان: يف ال�صَّ

حيل. العزم، الثاين: القدرة، والّثالث: الرَّ

)3) املبهج 93.

العاّلمة  ولة،  الدَّ فخر  وزير  الّطالقاين،  عّباد  بن  اإِ�صماعيل  القا�صم،  اأَبو  احب  ال�صّ  (4(

الأَديب، الكاتب، ال�صاعر، كان ف�صيحًا متقّعراً، تّياهًا �صلفًاَ، �صيعيًا معتزليًاّ؛ له 

موؤلفات كثرية، تويف �صنة 385هـ. )�صري الّذهبي 511/16).

�صائل واملقامات؛  الرَّ بالبديع، �صاحب  املعروف  اأَحمد بن احل�صني،  الف�صل،  اأَبو   (5(

تويف �صنة 398هـ. )معجم الأُدباء 234/1).
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 دلئُل النَّوى، 
َّ
)1): قد َهَجَمْت َعلي

ٌل لعليِّ بن القا�صم القا�صانيِّ 5- وَف�صْ

.(3(
)2)، وِجماٍل ُتَزمُّ

وَبَعَثْت كاِمَن الَجوى، من رحاٍل ُتَرمُّ

َفِر  ْبَلَغ ماقيَل في اإِْجماِع ال�صَّ ْعِر، على اأَنَّ اأَح�صَن واأَ 6- واأَْجَمَع َنَقَدُة ال�صِّ

  :(4( ِب للَم�صيِر، َقوُل الحارث بن ِحلَِّزَة الَي�ْصُكريِّ والتَّاأَهُّ

]الخفيف[  

فلّم� ِعــ�ــســ�ًء  ـــْم  ـــَرُه اأَْم ــوا  ــع ــَم ْو�س�ُءاأَْج �سَ لهْم  بََحْت  اأَ�سْ بَُحوا  اأَ�سْ

ـ تَ�سْ ومــن  ُمجيٍب  ومــن  ُمــنــ�ٍد  ُرغـــ�ُءمن  ذاَك  ـــالَل  ِخ ــٍل،  ــْي َخ ـــهــ�ِل 

ُعُه:  ٍل)5) ُيَودِّ 7- ومن اإِح�صاِن الُبْحُتريِّ الم�صهوِر قوُلُه لأَبي َنْه�صَ

]الخفيف[  

ُمقيٍم ـــداَء  ِن نَْه�َسٍل،  ـــ�  اأَبَ ي�  ـــٍة وَر�ــســيــ�ــِص]5ب[  ـــْوَع ــَن لَ ــي ظـــ�ِعـــٍن ب

 بن القا�صم القا�صاين، بقيَّة م�صيخة الكّتاب املتقّدمني يف الرباعة، 
ّ
)1) اأَبو القا�صم، علي

ة البالغة، املتوّقلني يف ِه�صاِب املجد، املرتّفلني يف درجات الف�صل.  املالكني لأَزمَّ

)يتيمة الدهر 329/2 ومعجم الأُدباء 1839/4).

)2) ُتَرّم: ُت�صلح. 

)3) اأَجنا�ض التجني�ض 31. 

 معروف، �صاحب املعّلقة التي ارجتلها اأَمام عمرو بن هند، 
ٌّ

)4)  احلارث: �صاعُر جاهلي

جف ِلرَبَ�ِض  يف �صيٍء كان بني بكٍر وتغلب بعد ال�صلح، وكان ُين�صده من وراء ال�صِّ

كان به. )ال�صعر وال�صعراء 197/1 والأَغاين 42/11). 

و�رضوح   194/2 العرب  اأَ�صعار  حما�صن  يف  واملنتخب   24 ديوانه  يف  والبيتان   

املعلقات.

، الأَديب ال�صاعر؛ كان والده قائداً، ُقتل يف 
ّ
و�صي د بن حميد الطُّ )5) اأَبو نه�صل، حممَّ

ديوانه  يف  368).والأبيات  ال�صعراء  )معجم  214هـ  �صنة  اخُلّرمي  بابك  حرب 

.1141/2

Zad_Safar_Book.indb   40 12/8/09   9:43 AM



41

ــَي اأَبْــكــ� ــمِّ ــرُّ يــ� بْــَن َع ــَم ــُدَك ال ــْق ـــٍب ولَــِمــْيــ�ــِصَف ـــنَ نـــي، ل َفــْقــُد َزيْ

ــَوْر ال ب�لَعْنبَِر  ــراِق  ــِع ال ـــراُب  تُ ــو�ــِصمــ�  ِبــَمــ�ــسُ ـــٍة  ـــَل ِدْج مـــ�ُء  ول  ِد 

تُه. و�ُض: ماُء الَحيواِن، َيْحيا َمن َم�صَّ الَم�صُ

ــي اآ ــٌف مــنــَك ف ــلَّ ــَخ ــــي ُم ــَر اأَنِّ ــْي نَفي�ِصَغ ــٍق  ــْل ِع ــَل  َفــ�ــسْ بَــْغــَداَد  ِخــِر 

ـــ ــَك والــَمــْن ــ�ِب ــنَ ــالٌم عــلــى َج ــسَ ــ� ــِصَف ــو� ــ�أْن ــَم ـــَك ال ـــِع ــِل فــيــِه وَربْ ــَه ـ

ِبَمْذمو لَي�َص  يّـــ�ِم  الأَ ِفــْعــُل  َعبو�ِصَحــْيــُث  ــُر  ــْي َغ ـــــ�ِم  الأَيّ َوَوْجـــــُه  ٍم 

ليُّ حيُث  الَمْو�صِ ِريُّ  ال�صَّ َطريِقِه  في  َفَجرى  َتْمثيِلِه،  على  واْحَتذى   -8

]الخفيف[ قال)1): 

َف�َسلَّْت الــِعــراَق  َعْزَمتي  اْعِتزاميلََحَظْت  �َسْيَف  ِحيِل  ب�لرَّ تي  ِهمَّ

والَمْنَهـ ــَك  ــ�ِب َجــن على  ــالٌم  ــ�ــسَ الِج�س�ِمَف والأَيــــ�دي  ــلِّ  ــظِّ وال ــِل  ـ

* * *

، ال�ّصاعر امل�صهور؛ تويف �صنة 
ّ
ّي بن اأَحمد الِكْندي املو�صلي )1) هو اأَبو احل�صن، ال�رضَّ

بالوفيات  والوايف   359/2 الأَعيان  ووفيات   117/2 الدهر  )يتيمة  362هـ. 
 .(136/15

والبيتان يف ديوانه 694/2.  
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ع�ُء لَُه التَّف�وؤُل ِللُم�س�ِفِر، والدُّ

1- على الّطائِر الأَ�ْصَعِد، والَجدِّ الأَْر�َصِد.

ْنُع اهلِل ُم�صاِحُبَك. الإِْقباُل �صاِحُبَك، و�صُ

ْنُع َنزيُلَك. النُّْجُح َزميُلَك، وال�صُّ

في ظلِّ الإِْقَباِل، وَكَنِف ذي الَجالِل.

�ْصَعُدُه. ٍل واأَْحَمُدُه، واأَ�ْصَنُح طاِئٍر واأَ اأَْيَمُن َفاأْ

َدَك اهلُل التَّْقَوى،  َع ُم�صاِفراً من اأَ�صحاِبِه، قال: »َزوَّ 2- كاَن النَّبيُّ  اإذا َودَّ

ْرَت؛ اأَ�ْصَتْوِدُع اهلَل  َر لَك الَخْيَر حيُثما �صِ واأَعاَنَك على الُهدى، وَي�صَّ

ِدْيَنَك واأَماَنَتَك وَخواِتيَم َعَمِلَك«)1).

النَّبيِّ  اإِىل  قال: جاء رجٌل  اأن�ض،  ب�صنده، عن   (3444( �صننه  الرتمذي يف  اأَخرج   (1(

التَّقوى«.  اهلل  دك  قال: »زوَّ دين.  فزوِّ �صفراً،  اأُريُد  اإِينِّ  اهلل،  يا ر�صول  فقال:   ،
»وَي�رضَّ  قال:  ي.  مِّ

واأُ اأَنت  باأَبي  زدين،  قال:  َذنبك«.  »وغفر  قال:  زدين.  قال: 

يف  كما  اجلر�صي،  عّيا�ض  بن  قتادة  هو:  الّرجل  وهذا  كنت«.  حيثما  اخلري  لك 

ال�صتيعاب 1274/3 واأَ�صد الغابة 388/4 والإِ�صابة 619/5 )قتادة الّرهاوي) 

عن  ب�صنده،  و3443)   3442( الرتمذي  190/24.واأَخرج  بالوفيات  والوايف 

اأَخذ بيدِه، فال َيَدعها حتى  ع رجاًل،  اإِذا ودَّ   ابن عمر، قال: كان ر�صول اهلل 

جل هو َيَدع يد النَّبيِّ ، ويقوُل: »اأَ�صتودُع اهلل دينك واأَمانتك واآخر  يكون الرَّ

اأَو »وخواتيم عملك«. واأخرجه كذلك ابن ماجه )2826) واأَحمد  عملك«. 

يف م�صنده 136/2.
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عليَك،  اهلَل  اأَ�ْصَتْخِلُف  الُوزراِء:  بع�َض  ُع  ُيَودِّ العيناِء،  اأَبو  وقال  ]6اأ[   -3

واأَ�ْصَتْخِلُفُه منَك.

َحَبَك  �صْ
عيَد، واأَ ال�صَّ الَعْي�َض  البعيَد، ولّقاَك  َعّباٍد: َطوى اهلُل لَك  ابُن   -4

المَة غائبًا، والَغنيمَة اآِيبًا. ال�صَّ

كوِن والَحرَكِة، بالُيْمِن والَبَركِة. َل اهلُل لك حاَلي ال�صُّ 5- وقال اآخر: َو�صَ

�َصَفِرِه  وفي  الَمْحِفِل،  ْدَر  �صَ ِرِه  َح�صَ في  �صيِّدي  زاَل  ل  اآخر:  وقال   -6

َقْلَب الَموكِب.

ابي: َطوى �هلُل لمولَي ِب�ساَط �لأَر�ِض، حّتى  7- وكتَب �أَبو �إِ�سحاق �ل�سّ

َيدُنو َبعيُدها، وَيليَن �َصديُدها، وتَبيَن ُمُتوُنها، وَت�ْصُهَل ُحزوُنها.

]الح�صايا،  َدِة  ُمَمهَّ اإِقاَمٍة  في  زلَت  ل   :(1(
المهلَّبيُّ الوزيُر  وكتَب   -8

وَحَركٍة َوطيئِة الَمطايا[)2).

]الطويل[ 9- ولَغيِرِه)3): 

ِلق�ِئن� دوَن  ــَفــ�ُر  الأَ�ــسْ ح�لَِت  ُمْلتِقي�ِنلَِئْن  ــْكــِر  ــِف ال ــِن  ــْي ــَع ِب ــْحــُن  ــنَ َف

بابَتي �صَ ِل��َف��ْرِط  َقْلِبي  في  ُر  وَّ ــلِّ َمــكــ�ِنتُ�صَ ــُك ــٌب ِب ـَك لــي نـَـ�ــسْ كــ�أَنَـّ

ة، اأَديبًا،  در، نبيل الهمَّ د؛ كان رفيع القدر، وا�صع ال�صَّ د، احل�صن بن حممَّ )1) هو اأبو حممَّ

ولة البويهي �صنة 352هـ. )يتيمة الدهر  اًل، بليغًا؛ مات على وزارة معّز الدَّ مرت�صِّ

223/2 ومعجم الأُدباء 976/3).
)2) يتيمة الدهر 235/2. وما بني حا�رضتني فمنه. ويقارن مبا وَرد يف الباب 44 رقم 

.4
)3) البيتان بال ن�صبة، يف ال�صوق والفراق 123.
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]الرجز[  :(1(
10- وقال ابُن المعتزِّ

ِق ــــرُّ ــــَف ــــتَّ ــــعــــ�ِد وال ــــِب ــــــــ� عـــلـــى ال اإِنَّ

نَــْلــتَــِق ـــم  ل اإِْن  ـــِر  ْك ـــذِّ ـــ�ل ب ــي  ــق ــتَ ــْل ــنَ لَ

]الوافر[  :(2(
ّ
يِّب الُمَتَنبِّي

11- اأَبو الطَّ

راقــــ� اأَ دٍم  اأَيَّ  ـــُع  بْ الـــرَّ �س�ق�اأَيـَـــــْدري  ــِب  ْك ــرَّ ال هــذا  ُقــلــوِب  واأَيَّ 

ـــــــداً ُقــلــوٌب بَ ـــ� ولأَْهـــــِلـــــِه اأَ ــوٍم مـــ� تَــالقــىلَـــنَ ــس ــ� تـَــالقـــى فـــي ُج

* * *

)1) ديوانه 535/1.

)2) ديوانه ب�رضحه املن�صوب للعكربي 294/2.
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ْوُق على ُقْرِب الَعْهِد، ويَ�سيِر الُفْرَقِة ال�سَّ

ْلُت مع َي�صيِر الُفْرَقِة، َعظيَم الُحْرَقِة؛ ومَع  احُب بن َعّباٍد: قد َتَحمَّ 1- ال�صّ

َقليِل الُبْعِد، ]6ب[ كبيَر الَوْجِد؛ َحّتى اْنَثَنْيُت ِبِج�ْصٍم ناِحٍل، وِبتُّ من 

ْبري على َمراِحل)1). �صَ

ْرُت  �صِ ول  َفريقًا؛  َنْف�صي  من  َحْبُتَك  �صْ
اأَ حّتى  َبعيداً،  فاَرْقُتَك)2)  ما   -2

ْبِري جميعًا)3). ِمْياًل، حتى ماَل �صَ

3- وُيقال: اإِنَّ اأَْغَزَل َبْيٍت قاَلُه َمِلٌك، قوُل يزيد بن ُمعاوية)4):  

]الطويل[  

َحم�َمٌة تََغنَّْت  اأَو  ِمْياًل  �ِسْرُت  َدَعْتني دواعي الُحبِّ من اأُمِّ خ�ِلِد)5)اإِذا 

]الطويل[ 4- ولبع�ِض الَعرِب، وهو ِمّما ُيَتَمثَُّل بِه كثيراً)6): 

ل، يف يتيمة الدهر 241/3 ولباب الآداب للثعالبي 199/1. وَّ
)1) ن�صفه الأَ

)2) قبل هذه الكلمة يف �ض اإِ�صارة ا�صتلحاق، ويف الهام�ض الداخلي كلمة مل تت�صح.

)3) لباب الآداب 200/1 بال ن�صبة. 

رَياء 94/1. )4) ديوانه 18 ونور القب�ض 41 واحللَّة ال�صِّ

د بن �صريين يقول: »هو اأَ�صوُق بيٍت  رَياء: وكان حممَّ قال ابن الأَّبار يف احللَّة ال�صِّ  

قالته العرب«.

مِّ مالك!.
)5) يف �ض: ... اأَو َنعيُت حمامة .... من اأُ

وفوق كلمة )مالك): خالد. وهي رواية امل�صادر، فاأَثبتُّها.  

حيم عبد بني احل�صحا�ض، يف ديوانه 56 واملتحابني يف اهلل 93. )6) البيت ل�صُ
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لَْيَلٍة َغْيُر  لي  تَْم�ِص  ولَّم�  اإِذا �س�َر الَمِطيُّ ِبن� َع�ْسرا)1)اأَ�َسْوق�ً  فكيَف 

 * * *

)1) يف �ض: .... �صهرا. وفوقها: ع�رضا. وهي رواية الديوان.
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6

وِق �س�ِئُر الأَح��ِسِن في ال�سَّ

ِريِّين: 1- ]من[ ُف�صوِل الُبَلغاِء الَع�صْ

�َصَفري،  في  وزادي  ِفْكري،  وَنِجيُّ  ِذْكري،  �َصميُر  اإِليَك  وُق  ال�صَّ

ري. وَعتادي في َح�صَ

َح جواِنحي، وَجنََّح على َجوارحي. �َصوٌق َجرَّ

�َصوٌق َبراني َبْرَي الِخالِل، وَمَحَقني َمْحَق الِهالِل.

و�ِض الماِحِل، اإِلى الَغْيِث الهاِطِل. اأَنا اأَ�ْصتاُقَك ا�ْصِتياَق الرَّ

]الب�صيط[ 2- ل�صاعٍر: 

م�  ب�ِلِغ  َغْيُر  في  َو�سْ ط�َل  واإِْن  ْوِق)1)اإِنِّي  ِة ال�سَّ اأَخي من �ِسدَّ ي�  َحلَّ بي 

َمــراَرتُــهــ� ــٌص  ــ�أْ� ك ــُه  ل ــراَق  ــِف ال ْوِقاإِنَّ  تَْحكي َمراَرَة َك�أْ�ِص الَمْوِت في الذَّ

 :(3(
ّ
 بن[)2) عبد العزيز الجْرجاني

ّ
3- وللقا�صي ]اأَبي الح�صن علي

]الطويل[  

َعَرْفتُُه َك�َسْوٍق  �َسْوقي  م�  ول ذا الهوى من ِجْن�ِص م� كنُت اأَْعَهُدَفَديْتَُك 

)1) يف الأ�صل »حل بي«، والعجز خمتل الوزن.

)2) الزيادة لزمة.

)3) ديوانه 65..
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ــُد]7اأ[ فال يُْنِكِر التَّْخليَد في النّ�ِر ع�ِقٌل ـــراِم ُمــَخــلَّ ـــَغ ـــ�ِر ال ــي ن ـــَي ف ـــ�إِنِّ ف

]المتقارب[ وح)1):  4- ومن �صعِر الخفيِف الرُّ

ـــٌة ـــْذبَ ــٌة َع ــسَ ــ� ــْي ـــُرَك مـــ� ِع ـــْم ـــَع ــْهلَ ــيَ ــّرا�ــسِ ــ�ل ب ِغـــْبـــَت  اإِذا  َعـــَلـــيَّ 

الُم�ْستَِنيِر ــَك  ــِه َوْج ـــى  اإِل ــِة الـــّداِجـــيـَــْهواإِنِّــــي  ــَل ــْي ــلَّ ــِة ال ــَم ــْل ــي ُظ ف

ـــٍف خــ�ئــٍف ـــْدنَ ــــَوُق مــن ُم ــْهلأَ�ــــسْ ــيَ ــ�ِف ــع ـــقـــ�َء الـــِحـــَمـــ�ِم اإِلــــى ال ِل

 * * *

ديق 150. ولي�صت يف  داقة وال�صَّ يّات، يف ال�صَّ د بن عبد امللك الزَّ )1) الأَبيات ملحمَّ

ديوانه.
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7

َذمُّ الِفراِق

1- كاَن ُيقاُل: ما ُخِلَق الِفراُق اإِّل ِلَتْعِذيِب الُع�ّصاِق)1).

هم: ِفراُق الأَْحباِب، �َصقاُم الأَْلباِب)2). 2- وقال بع�صُ

اأَْن َتطيَر لُه الُقلوُب، وَتطي�َض معُه الُعقوُل،  3- وقال اآخَر: َحقُّ الِفراِق 

وَتطيَح منُه النُّفو�ُض)3).

4- وقال اآخَر: ِفراُق الَحبيِب، ُي�صيُب الوليَد، وُيذيُب الحديَد)4).

ياُق اأَْهَوُن من الِفراِق)5). 5- وقال اآخَر: ال�صِّ

ِت  وَلَهدَّ الُقلوَب،  َلَراَعِت  وَرٌة،  �صُ للِفراِق  كاَن  لو  النَّّظاُم:  وقال   -6

َب اهلُل اأَهَل  جًا من ناِرِه؛ ولو َعذَّ الِجباَل؛ وَلَجْمُر الَغ�صا)6) اأََقلُّ َتَوهُّ

الّناِر بالِفراِق، ل�ْصَتراحوا اإِلى ما ِقَبَلُه من الَعذاِب)7).

ن�صبة يف  وبال   .171 والإِيجاز  الإِعجاز  الأَ�صبهاين، يف  داود  بن  د  ملحمَّ القول   (1(

التمثيل واملحا�رضة 209 ويواقيت املواقيت 326 واللطائف والظرائف 94.

)2) اللطائف والظرائف 94.

)3) يواقيت املواقيت 326 واللطائف والظرائف 94.

)4) يواقيت املواقيت 326 واللطائف والظرائف 94.

)5) يواقيت املواقيت 326 واللطائف والظرائف 94.

)6) يف �ض: وحلّر الف�صاء!. واملثبت من م�صادر التخريج.

)7) يواقيت املواقيت 326 واللطائف والظرائف 94 ووفيات الأَعيان 275/4.
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]الكامل[ 7- وقال ال�ّصاعُر)1): 

الهوى ِبَجوى  ع�ِلم�ً  م�ِلُك  ــ�ِقلوك�َن  ــسّ ــ� ــُع وفـــعـــ�ِلـــِه بـــ�أَ�ـــســـ�ِلـــِع ال

ب�لَهوى اإِلّ  ــ�َر  ــّف ــُك ال َب  َعـــذَّ ــراِقمــ�  ــِف ــُهــْم ِب ــتـَـغــ�ثــوا غــ�ثَ فـــ�إِذا ا�ــسْ

]الكامل[ 8- وقال اأَبو َتّمام)2): 

َطويال ُخِلْقَت  لقد  الِفراِق  يَْوَم  َمْعقول]7ب[  ول  ــداً  ــَل َج ــي  ل ــِق  ــْب تُ ــم  ل

يَِجْد لــم  الــَمــِنــيَّــِة  ــ�ُد  ــْرت ُم ــ�َر  َدلياللــو ح النُّفو�ِص  ــى  اإِل الــِفــراِق  َغْيَر 

الَعزا ــى  اإِل بيَل  ال�سَّ اأَِجـــُد  �َسبيالاأَتَُظنُّني  اإِلـــيَّ  اإِذاً  الــِحــمــ�ُم  َوَجـــَد 

]الب�صيط[  :(3(
ّ
9- وقال الُمَتَنبِّي

َوَجــَدْت م�  الأَْحب�ِب  ُمف�َرَقُة  �ُسباُللول  اأَْرواِحـــنـــ�  اإِلـــى  الَمن�ي�  لَه� 

]مجزوء الكامل[ بِّي)4):  10- وقال اأَحمُد بن اإِبراهيم ال�صَّ

الـــِفـــرا اإِلـــــــى  ـــــنَّ  تَـــــْرَكـــــنَ الـــــَمـــــذاِقل  ُمــــــرُّ  ــــــُه  ــــــ�إِنَّ ف ِق 

ــهــ� ــِب ــغــْي ـــْمـــ�ـــصُ ِعـــْنـــَد َم ـــراقوالـــ�ـــسَّ ـــِف ـــن اأَلـَـــــــِم ال ـــَفـــرُّ م تَـــ�ـــسْ

)1) البيتان للخبزاأَرّزي، يف يواقيت املواقيت 326 - 327. وبال ن�صبة، يف اللطائف 

والظرائف 94. ولي�صا يف ديوانه.

وح 612.  )2) ديوانه 66/3 وَروح الرُّ

)3) ديوانه 163/3.

 112/2 الآداب  ولباب   276 والإِيجاز  والإعجاز   291/3 الدهر  يتيمة  يف  له   (4(

وحما�رضات   278 البالغة  واأَ�رضار   616 وح  الرُّ وَروح   503 اخلا�ض  وخا�ض 

الّراغب 122/3 ومعجم الأُدباء 176/1.

ولة  احب بن عّباد لفخر الدَّ اأبو العّبا�ض، امللّقب بالكايف الأَوحد، الوزير بعد ال�صّ  

؛ تويف �صنة 399هـ. )اليتيمة ومعجم الأُدباء).
ّ
البويهي
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8

َمْدُح الِفراِق

التَّ�ْصليِم، وَرجاُء  ُم�صاَفَحُة  الِفراِق؛  َرفاِء: في  الظُّ َلِف  ال�صَّ بع�ُض  قال   -1

والأُن�ُض  وِق،  بال�صَّ الَقلِب  وعماَرُة  الَمالِل،  من  الَمُة  وال�صَّ الأَْوَبِة، 

بالُمكاَتَبِة)1).

]الوافر[ 2- وقال اأَبو َتّمام)2): 

ـــراٍق ـــِت ــم اْف ــنَّــحــيــِب ك ــــَفــــَة ال ــمــ�ِعاأاآِل ــِت ـــَة اْج ـــيَ ــ�َن داِع ــك ـــــلَّ ف اأََظ

اإِلّ  ـــــ�ِت  الأَْوب َفــْرَحــُة  ــْت  ــــَوداِعولـَـْيــ�ــسَ ــــَرِح ال ــوٍف عــلــى بُ ــوق ــَم ِل

3- وكتَب بع�ُض الُكّتاِب: َجزى اهلل الِفراَق َخْيراً؛ فاإِنَّما هو َزْفَرٌة وَعْبَرٌة، 

ٌل، ثم َتاأْميٌل وَتَوقٌُّع. وَقبََّح اهلُل التَّالقي؛ فاإِنَّما هو  ثم اْعِت�صاٌم وَتَوكُّ

ُة َلْحَظٍة، وَم�صاَءُة اأَّياٍم، واْبِتهاُج �صاَعٍة، واْكِتئاُب زماٍن)3). رَّ َم�صَ

مع  لأَنَّ  الْفِتراَق؛  اأَْكَرُه  ول  الْجِتَماَع،  لأَْكَرُه  اإِنِّي  اآخَر:  وكتَب   -4

وديوان   93 والظرائف  واللطائف   323 املواقيت  ويواقيت   43 القبيح  حت�صني   (1(

املعاين 550/1 وال�صوُق والفراق 68 ونهاية الأَرب 243/2.

)2) ديوانه 336/2.

بن  د  ]حممَّ الكاتب   
ْ
جني الزَّ اهلل  عبد  لأَبي   44  -  43 القبيح  حت�صني  يف  القول   (3(

اإِ�صماعيل بن يحيى[. وبال ن�صبة، يف يواقيت املواقيت 323 واللطائف والظرائف 

93 وال�صوق والفراق 69.
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رور)1ِ). الْجِتَماِع ُمحاَذَرَة الْفِتراِق، وُق�صوَر ال�صُّ

ُع اإِ�ْصَعاِف النَّوى، وَتاأْميُل الأَْوَبِة  ُفها َتَوقُّ ٌة ُيَخفِّ ]و[ مع الِفراِق ]8اأ[ ُغمَّ
ْجعى. والرُّ

]الخفيف[ هم)2):  5- وقال بع�صُ

َغمٌّ فيِه  النَّوى  �َسْحُط  ِعْندي  الُغموِملي�َص  ــلِّ  ُك َك�ْسُف  فيِه  لَن�  ــْل  ب

ــْن يَــْكــَرُه الــِفــراَق فــ�إِنِّــي ــُك ــن يَ التَّ�ْسليِمَم ــِع  ــسِ ــْو� ــَم ِل ــِه  ــهــي ــتَ اأَ�ــسْ

ــــــَوداٍع ِل ـــًة  ـــ�َق ـــن ـــِت اْع فـــيـــِه  ـــدوِماإِنَّ  ـــُق ـــ�َر اْعـــِتـــنـــ�َقـــٍة ِل ـــظ ـــِت وانْ

وللَبْيِن  اأَلمًا،  حيِل  للرَّ اأَِجْد  لم  اإِنِّي  ُقْلُت:  لو  وفيَِّة:  ال�صُّ بع�ُض  وقال   -6

كاَن  ما  الِعناِق،  اأُْن�َض  اللِّقاِء  من  ِنْلُت  لأَنِّي  َحقاًّ؛  َلُقْلُت  ُحْرَقًة، 

يّاَم الْجِتماِع)3).
َمْعدومًا اأَ

44. وبال ن�صبة، يف يواقيت املواقيت  )1) القول لأَحمد بن �صعد، يف حت�صني القبيح 

323 - 324 واللطائف والظرائف 71 وال�صوق والفراق 71.
)2) الأَبيات ملحّمد بن عبد اهلل بن طاهر، يف ديوان املعاين 529/1.

�صعر  اليزيدي، ولي�صت يف  د  اأَبي حممَّ بن  د  45 ملحمَّ  - 44 القبيح  ويف حت�صني   

اليزيديّني.

ونهاية   20/2 واملحبوب  املحب  يف  طرجني،  ال�صَّ حف�ض  لأَبي  والّثالث  والّثاين   

الأَرب 243/2.

وال�صوق   93 والظرائف  واللطائف   324 املواقيت  يواقيت  يف  بالن�صبة،  وهي   

والفراق 72. 

وال�صوق   93 والظرائف  واللطائف   324 املواقيت  ويواقيت   44 القبيح  حت�صني   (3(

والفراق72.
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  :(1( 7- وِمّما َيليُق بهذا الَمعنى في هذا الباِب َقوُل الُبْحُتريِّ

]الطويل[  

وا�ِسٌج ْمِع  ب�لدَّ ْمُع  والدَّ ِبن�  ْن  ُقواأَْح�سِ ُمْل�سَ ب�لَخدِّ  والــَخــدُّ  يُــمــ�ِزُجــُه 

ولَفَّن� التَّالقي  َو�ْسُك  ن�  مَّ �سَ يُِّقوقد  �سَ ثَـــمَّ  ــ�  ــن ــ�ِق ــن اأَْع على  ــ�ٌق  ــن ِع

ب�بٍَة �سَ عــن  ُمــْخــِبــراً  لّ  اإِ تَــَر  تَــتَــرْقــَرُقفلْم  ــَرًة  ــْب َع لّ  واإِ ــْكــَوًى  ِبــ�ــسَ

وبـَـْعــَدُه التَّ�س�كي  َقْبَل  ُقبٍَل  ــن  نَ�ْسَرُق)2)وِم اللَّْثِم  ِة  �ِسدَّ من  ِبه�  نَك�ُد 

وُح�ْسنَُه التَّالقي  النَّ��ُص  َفِهَم  ُقفلو  التََّفرُّ التَّالقي  ــِل  اأَْج من  لَُحبَِّب 

]الخفيف[ 8- وقال اآخُر - الم�صتاق -)3): 

ــ�ِق ــ�ــسَّ ــُع ال ـــِة  ـــَع َدْم َحــــرِّ  ـــن  ِم ــَد الــِفــراِقاآِه  ــ�َء عــن ــك ــبُ ـــــذَّ ال ــ� اأَلَ م

َحبيٍب ــِن  ــْي بَ ــَد  ــن ِع ْمـــِع  الـــدَّ ُة  ــــذَّ التَّالقيلَ عنَد  الَحبيِب  ك�ْعِتن�ِق 

* * *

)1) ديوانه 1531/3 ويواقيت املواقيت 325 واللطائف والظرائف 93.

)2) يف �ض:  تكاد... ت�رضق. واملثبت من الديوان.

)3) البيتان بال ن�صبة، يف يواقيت املواقيت 325 واللطائف والظرائف 93 - 94.
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9

الِْتزاُم الّلوِم عنَد الِفراِق

]الكامل[ ِن ما قيَل في ذلَك َقْوُل َب�ّصاٍر)1):  1- من اأَْح�صَ

ـــٍع �ــســ�ِجــِم]8ب[ تَْطوي الَمن�ِزَل عن َحبيِبَك داِئب�ً ـــَدْم وتَـــَظـــلُّ تَــْبــكــيــِه ِب

الَغ�س� َجْمِر  على  ولو  اأََقْمَت  �ِرِمَهاّل  ال�سّ الُح�س�ِم  َحــدِّ  اأَْو  ُقلِّْبَت، 

]الطويل[ 2- وقال اآخر)2): 

تُِحبُُّه ْن  َعمَّ النَّْف�ِص  ــْوَع  َط َقْهِراأَتَــْرَحــُل  وتَْبكي كم� يَْبكي الُمف�ِرُق عن 

بَمْعِزٍل َعْنَك  والَهمُّ  ْر  تَ�سِ ل  ــْم  يَْذرياأَِق ل  ُجفوِنَك  في  ب�ٍق  وَدْمُعَك 

]الخفيف[  :(3( 3- واأَْمَلُح منُه قوُل الَيزيديِّ

عمى امل�صهور، راأ�ض املحدثني؛ ُقتل   الأَ
ّ
اأَبو معاذ، ب�صار بن برد؛ ال�صاعر العّبا�صي  (1(

ندقة �صنة 167هـ. )الأغاين 135/2 و242/6 وال�صعر وال�صعراء 757/2  على الزَّ

وطبقات ابن املعتز 21).

رفاء  والبيتان لي�صا يف ديوانه. وهما بال ن�صبة، يف املنتخل 802/2 وحما�صة الظُّ  

وح 613. 73/2 وَروح الرُّ
)2) البيتان يف املنتخل 802/2 لليزيدي، ولي�صا يف �صعر اليزيدينّي.

 254/1 هرة  والزَّ  29/2 واخلالديَّني   167/1 القايل  اأَمايل  يف  ن�صبة،  وبال   

وحما�رضات الّراغب 129/3.

د بن يحيى اليزيدي، �صارك اأَباه يف تاأديب املاأمون، وكان كبري  اأَبو عبد اهلل، حممَّ  (3(

واإِنباه   188/6 الأَعيان  )وفيات  214هـ.  �صنة  تويف  موؤلَّفات،  له  عنده؛  املنـزلة 

واة 236/3). الرُّ

والبيتان له يف �صعر اليزيديني 112.   
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ُمقيُم اأِحــــبُّ  وَمـــن  ــْيــري  َمــ�ــسِ َعظيُممــ�  ِعندي   - ـــِه  والإِل  - َخــَطــٌر 

ــْيــري ــٌن بــــ�أَنَّ َمــ�ــسِ ــِق ــْي ــتَ ــ�ــسْ ــــ� ُم يَ�ْستَقيُماأَن ل  ــَحــبــيــِب  ال ـــقـــ�َم  وُم

* * *
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َفِر َذمُّ ال�سَّ

1- في الحديِث الَمرفوِع: »اإِنَّ الُم�صاِفَر وَمتاَعُه على َقَلٍت، اإِّل ما وقى 

اهلُل«)1). اأَي: على َهالٍك.

بل  فقال:  الَعذاِب.  من  ِقطعٌة  َفَر  ال�صَّ اإِنَّ  الُحكماِء:  لبع�ِض  وقيَل   -2

َفِر)2). الَعذاُب كلُُّه ِقطعٌة من ال�صَّ

]الّرجز[ 3- وَنَظَمُه َمن قال)3): 

ــْر ــَف ــسَّ ــ� ــــذاِب ِقـــْطـــَعـــٌة مـــن ال ــــلُّ الــــَع ُك

)1) 1- النهاية يف غريب احلديث والأَثر 98/4 ويواقيت املواقيت 315 واليواقيت يف 

بع�ض املواقيت 312 والتمثيل واملحا�رضة 401 واللطائف والظرائف 91 وزهر 

الآداب 386/1 وتذكرة الأَب�صيهي )1129).

)2) يف يواقيت املواقيت 315 واليواقيت يف بْع�ض املواقيت 312 واللطائف والظرائف 

 221/1 املجال�ض  وبهجة   70/3 الأَبرار  وربيع   401 واملحا�رضة  والتمثيل   91
وامل�صتطرف 265/2 وتذكرة الأَب�صيهي )1130).

واأَخرج البخاري )1804) وم�صلم )1927) وابن ماجه )2882) واأَحمد يف   

َفر   قال: »ال�صَّ اأنَّ ر�صول اهلل  اأبي هريرة،  236/2 و445 و496 عن  م�صنده 

قطعٌة من العذاب، ينع اأَحَدكم َنوَمه، وطعاَمه و�رضاَبه؛ فاإِذا ق�صى اأَحُدكم َنهمَته 

ل اإِىل اأَهله«. من وجهه، فليعجِّ

املواقيت  بع�ض  يف  واليواقيت   316 املواقيت  يواقيت  يف  ن�صبة،  بال  ال�صطران   (3(

312 واللطائف والظرائف 91 والتمثيل واملحا�رضة 401 وربيع الأَبرار 70/3 
وامل�صتطرف 265/2.
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ْر الَح�سَ ِريْـــِف  ـــى  ل اإِ فـــ�ْرُدْدنـــي  َربُّ  يــ� 

اإِّل  اأَْعَدائي  ْبُت  َعذَّ َلما  الإِياِب،  َفْرَحُة  لول  يقوُل:  الحّجاُج  4- وكاَن 

َفِر)1). بال�صَّ

ُمَتقاِرَبٌة؛  اأَْثالٌث  والِقتاُل،  َفُر  وال�صَّ ْقُم  ال�صُّ الُحكماِء:  بع�ُض  وقال   -5

َمْنِبُت  ]9اأ[  والِقتال  ِد،  الَج�صَ َحريُق  ْقُم  وال�صُّ الأَذى،  �َصفيَنُة  َفُر  ال�صَّ

الَمنايا)2).

لِّي َكْرَبُه)3). ُرُه وُي�صَ َفُر ُمْتِعٌب ُمْكِرٌب، والَحديُث ُيَق�صِّ 6- وقال اآخَر: ال�صَّ

حيِفِه. َيعني: �َصَقر)4). 7- وقلُت في كتاب »المبهج«: ُربَّ �َصَفٍر َكَت�صْ

* * *

)1) يواقيت املواقيت 316 واليواقيت يف بع�ض املواقيت 312 واللطائف والظرائف 

91 وحما�رضات الّراغب 572/4.
)2) يواقيت املواقيت 316 واليواقيت يف بع�ض املواقيت 312 واللطائف والظرائف 

الأب�صيهي  وتذكرة   386/1 الآداب  وزهر   401 واملحا�رضة  والتمثيل   91
.(1132(

)3) يواقيت املواقيت 316 واليواقيت يف بع�ض املواقيت 312 واللطائف والظرائف 

91 وتذكرة الأَب�صيهي )1133).
)4) املبهج 93 ويواقيت املواقيت 316 واليواقيت يف بع�ض املواقيت 312 واللطائف 

والظرائف 91 وتذكر الأَب�صيهي )1134).
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َفِر اأََدُب ال�سَّ

  يّاِم اإِلى ر�صوِل اهلل
1- اأَبو �صالح، عن اأَبي ُهريرَة، قال: كان اأََحبَّ الأَ

اأَْن ُي�صاِفَر فيه: يوُم الُجمعِة)1)، ِلَقوِل اهلِل تعالى: {

})2)]الجمعة 10[.

ْبِت. هم: الْنِت�صاُر في الأَر�ِض: يوم ال�صَّ 2- وقال بع�صُ

�َصَفراً،  اأَراَد  اإِذا    اهلِل  ر�صوُل  كاَن  قال:  ُعمر،  ابن  عن  ناِفع،  عن   -3

َثالثًا، ثم  اإِذا َركَب كبََّر  ثم  اأَن َيخرَج،  قبَل  َبْيِتِه َركعتين  �صّلى في 

} : ل قا

خرف:13ـ 14[. ثم قال: »اللَّهمَّ اإِنِّي اأَ�صاأَُلَك الِبرَّ  } ]الزُّ

َفَر،  ْن َعلينا ال�صَّ ى؛ اللَّهمَّ َهوِّ والتَّْقوى، ومن الَعَمِل بما ُتِحبُّ وَتْر�صَ

َفِر،  ال�صَّ في  ْحَبَة  ال�صُّ اأَ�صاأَُلَك  اإِنِّي  اللَّهمَّ  الأَر�ِض؛  ُبْعَد  عّنا)3)  واْطِو 

والِخالَفَة في الأَهِل والماِل والَوَلِد«)4).

390/6 واأَبو داود يف �صننه )2605) عن كعب  اأَحمد يف م�صنده  اأَخرج الإِمام   (1(

بن مالك: )اأَنَّ ر�صول اهلل  اإِذا اأَراد اأَن ي�صافر، مل ي�صافر اإِّل يف يوم اخلمي�ض).

)2) يف �ض: فاإِذا ق�صيتم...!.

)3) يف �ض: لنا. وحتتها: عنا.

يف  واأَحمد   (2599( داود  واأَبو   (3447( والرتمذي   (1342( م�صلم  اأخرجه   (4(

م�صنده 144/2 و150.
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َفِر،  ال�صَّ َوْعثاِء  من  ِبَك  اأَعوُذ  اإِنِّي  »الّلهمَّ  يقول:  كان  اأَنَّه    وعنه   -4

الأَهِل  في  الَمْنَظِر  و�ُصوِء  الَكْوِر،  بعَد  والَحْوِر  الُمْنَقَلِب،  وكاآَبِة 

والماِل«)1).

مواِت ومـا اأَْظَلْلَن،  5- ومـن ُدعاِئِه  اإِذا َدَخـَل َقـريًة: »اللَّهمَّ َربَّ ال�صَّ

وَخْيَر  ]9ب[  الَقريِة  هـذه  َخْيَر  َن�صاأَُلَك  اأَْقَلْلَن،  ومـا  الأَر�صين  وَربَّ 

ها و�َصرِّ اأَْهِلها«)2). اأَْهِلهـا، وَنعوُذ بَك مـن �َصرِّ

اأُريُد  اإِنِّي  اهلِل،  يا ر�صوَل  فقال:    النَّبيِّ  اإِلى  اأَنَّ رجاًل جاء  6- وُيروى 

كلِّ  عند  والتَّْكبيِر  اهلل،  ِبَتْقوى  ْيَك  »اأُو�صِ قال:  ني.  فاأَْو�صِ �َصَفراً 

�َصَرٍف«)3).

ُمْنَزًل  اأَْنِزلنا  »اللَّهمَّ  يقول:  كان  َمْنِزًل،  َنَزَل  اإِذا  كان  اأَنَّه   : وعنه   -7

اهلِل  بكلماِت  »اأَعوُذ  يقول:  ثم  الُمْنِزلين«)4).  واأَنَت خيُر  ُمباركًا، 

.(5(» الّتاماِت من �َصرِّ ما َخَلَق، وَذَراأَ وَبَراأَ

)1) اأَخرجه م�صلم )1343) والرتمذي )3439) والنَّ�صائي )5498) و)5499) وابن 

ماجه )3888) واأَحمد يف م�صنده 82/5 و83.

)2) اأَخرجه النَّ�صائي يف عمل اليوم والليلة )543) و)544) وابن ال�صنِّي يف عمل اليوم 

والليلة )529). 

ال�صنِّي  اليوم والليلة )505) وابن  الرتمذي )3445) والنَّ�صائي يف عمل  اأَخرجه   (3(

)501) و)520) وابن ماجه )2771) واأَحمد يف م�صنده 325/2 و331 و443 

و476.

} ]املوؤمنون: 29[. )4) من قوله تعاىل:  {

)5) اأَخرجه الرتمذي )3437) وابن ماجه )3547) والنَّ�صائي يف عمل اليوم والليلة 

)560) و)561) واأَحمد يف م�صنده 409/6.   
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َفَر في المحاِق. 8- وكان النَّبيُّ  َيكرُه ال�صَّ

َلِف: ل ُت�صاِفروا والَقَمُر في الَعْقَرِب. 9- وعن بع�ِض ال�صَّ

]ال�صريع[ 10- وقال الُمرادي)1) لالأَمير نوح بن َن�صر: 

ــْح لـَـُه ــْرِق وانْــ�ــسَ ــِر الــ�ــسَّ ــي ِِم
ــْل لأَ ُمــْعــِتــِبُق ــن  ِم ــِح  الــنّــ��ــسِ ــ� على  وم

ــة ــَه ــي ِوْج ــيــن ف ــن ــْقــَرِبل تـَــخـــرِج الث ــُر الــنـّـ�قــ�ــُص فــي الــَع ــَم ــَق وال

�َصْيطاناِن،  والْثناِن  �َصْيطاٌن؛  َوْحَدُه  الَفالِة  راكُب  الخبِر:  وفي   -11

ُة ُرْفَقٌة)2). ْحَبٌة، والَخْم�صَ والثَّالثُة �َصْفٌر، والأَربعُة �صُ

َفِر، من اأَخالِق الِكراِم. الَقُة في ال�صَّ 12- ُيقال: الطَّ

]الب�صيط[ 13- وكذلك قال الُمغيرة)3) في المهلَِّب)4): 

َرْت َفُرتَزيُدُه الَحْرُب والأَْهواُل اإِْن َح�سَ ال�سَّ َوْجَهُه  ويَْجلو  وَحْزم�ً،  َعْزم�ً 

د املرادي، كان �صاعر بخارى،  د بن حممَّ )1) يف �ض: املراري!. وهو اأَبو احل�صني، حممَّ

ٌن. )يتيمة الدهر 74/4). وله �صعٌر كثرٌي مدوَّ

عن   186/2 م�صنده  يف  واأَحمد   (2607( واأَبوداود   (1674( الرتمذي  اأَخرج   (2(

عمرو بن �صعيب، عن اأَبيه، عن جّده؛ اأَنَّ ر�صول اهلل  قال: »الّراكب �صيطاٌن، 

والّراكبان �صيطانان، والثَّالثة َرْكٌب«.

ولة   من �صعراء الدَّ
ٌّ

، �صاعٌر اإ�صالمي
ّ
)3) يف �ض: املعتز!!. وهو املغرية بن حبناء الّتميمي

ق�صيدة  من  البيت  وهذا  متكافئني؛  وكانا  الأَعجم،  زياداً  يهاجي  كان  الأُمويَّة، 

اأَبي �صفرَة، ملا هزم قطرّي بن الفجاءة ب�صابور. )الأَغاين  قالها ُمَهنِّئًا املهّلب بن 

.(84/13
والبيت من ق�صيدة له يف الأَغاين 86/13 - 87.  

)4) املهّلب بن اأَبي �صفرة، القائد الأُموّي امل�صهور، تويف �صنة 83هـ. )وفيات الأَعيان 

.(350/5
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]الب�صيط[  :(1( 14- واأَن�صَد الَعَطويُّ

َفُر ال�سَّ يَْنَق�سي  حتى  َرفيَقَك  ُراأَْكــِرْم  �َسيَْنتَ�سِ َمـــولُه  اأَنـــَت  ــذي  ال اإِنَّ 

َجراً �سَ اأَْظــَهــروا  َكِلئَ�ٍم  تَُكْن  ِجرواول  �سَ �س�فَروا  م�  اإِذا  اللِّئ�َم  اإِنَّ 

ُر بُن �صّيار)2) لرجٍل من اأَ�صحاِبِه اأَراَد �َصَفراً: اإِّياَك اأَن  15- ]10اأ[ وقال َن�صْ

اأَْن  واإِيّاَك  اللَّيِل؛  في  نَت حاٍف، ل�صيَّما  واأَ الأَْر�ِض  في  ْبراً  �صِ َت�صيَر 

ن تاأْكَل �َصيئًا حتى َتذوَقُه وَتعرَفه،  َتبوَل في َنَفٍق من الأَر�ِض، واإِيّاَك اأَ

ُتْنكُرُه،  َمن  اإِلى  َت�ْصَتر�صَل  و  اأَ َتعرُفُه،  ل  َمن  ِحَب  َت�ْصَت�صْ اأَن  واإِيّاَك 

الٍح ولو َع�صًا، واإِّياَك  ْفَقِة، واأَْن َت�صيَر بال �صِ واإِيّاَك اأَن َتْنَفِرَد عن الرُّ

اأَن َتْبَخَل في �َصْفَرِتَك ِبَب�ْصِط �ُصْفَرِتَك)3).

اإِْن  منَك؛  بًا  َن�صَ اأَكَثَر  َفِر  ال�صَّ في  ُتراِفقنَّ  ل  الُحكماء:  بع�ُض  وقال   -16

َل عليك ا�ْصَتْذَلْلَت بِه. رَّ ِبَك، واإِْن َتَف�صَّ �صاَوْيَتُه في النََّفَقِة اأَ�صَ

* * *

املولد  ب�رضيُّ  عطيَّة،  اأَبي  بن  حمن  الرَّ عبد  بن  د  حممَّ العطوّي،  حمن  الرَّ عبد  اأَبو   (1(

اأَبي  بن  باأَحمد  اتَّ�صل  العّبا�صيَّة،  ولة  الدَّ �صعراء  من  كاتبًا،  �صاعراً  كان  واملن�صاأ، 

ُدواد، وله فيه مدائح ي�صرية ومراٍث كثرية. )الأَغاين 123/23 وطبقات ابن املعتز 

.(395
والبيتان يف حما�رضات الّراغب 575/4.  

د؛  )2) ن�رض بن �صّيار، وايل خرا�صان زمن ه�صام بن عبد امللك، ثم زمن مروان بن حممَّ

تغلَّب عليه اأَبو م�صلم اخلرا�صاين؛ تويف �صنة 131هـ. )�صري اأَعالم النبالء 463/5).

)3) القول بال ن�صبة يف املحا�صن وامل�صاوىء 475/1.
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َفِر اأَْمث�ُل ال�سَّ

ريق)1). فيَق ثم الطَّ 1- الرَّ

الَبَركُة في الَحَرَكِة)2).

اأَْوِغلوا ِبِرْفٍق، فاإِنَّ الُمْنَبتَّ ل اأَر�صًا َقَطَع ول َظْهراً اأَْبقى)3).

ْيِر الَحْقَحَقُة)4). �َصرُّ ال�صَّ

الم�صالُم �صريٌع)5).

الَلٌة. َفِر َمالَلٌة، وَكْثَرُة الُمنى �صَ طوُل ال�صَّ

الُفْرَقُة ُحْرَقٌة، والُغْرَبُة ُكْرَبٌة، والنُّْقَلُة ُمْثَلٌة)6).

وامل�صتق�صى   277 عبيد  اأَبي  واأَمثال   392 املقال  172/1 و303 وف�صل  امليداين   (1(

.323/1
)2) امليداين 230/1 وزهر الأَكم 213/1.

)3) امليداين 7/1 وف�صل املقال 13 واأَمثال اأَبي عبيد 36 و233 وامل�صتق�صى 1/ 410.

وف�صل   514/1 الع�صكري  وجمهرة   359/1 امليداين  القحقحة!   ... �ض:  يف   (4(

املقال 317 واأَمثال اأَبي عبيد 220 وامل�صتق�صى 129/2.

)5) امليداين 357/1.

املواقيت  401 واليواقيت يف بع�ض  320 والتمثيل واملحا�رضة  املواقيت  يواقيت   (6(

319 وزهر الآداب 386/1.
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لأَْن َتْم�صي وَتدوُم، خيٌر من اأَْن َتْعُدو و]ل[ َتقوُم)1).

ريِق. ُة الطَّ قَّ فيِق، َتِخفُّ َم�صَ ِبِطْيِب ِع�ْصَرِة الرَّ

َفِر َقراَبٌة. ْحَبُة في ال�صَّ ال�صُّ

ُبِل. �صاِفروا بالِجماِل الُبْزِل، فاإِْن َنَقَلْت واإِّل َدلَّْت على ال�صُّ

َمن �صاَر ماَر، وَمن جاَل ناَل.

َل، وَمن �َصعى َرَعى، وَمن ناَم َلِزَم الأَْحالَم. َل َتَنقَّ َمن َتَثقَّ

َفُر ِميزاُن الَقوِم)2). ال�صَّ

َفُر �َصَفراً، لأَنَّه ُي�ْصِفُر عن اأَْخاَلِق النَّا�ِض)3). َي ال�صَّ اإِنَّما �ُصمِّ

رورٍة)4). روَرًة اإِّل عن �صَ 2- وفي كتاِب ]10ب[ »المبهج«: ل َتكوَننَّ �صَ

ٍة)5). ٌة في ُكلِّ ِحجَّ 3- وفيه: ُطوبى ِلَمْن كاَنْت لُه ِحجَّ

 * * *

)1) امليداين 482/1 والزيادة منه.

)2) امليداين 344/1.

)3) زهر الآداب 386/1.

فري�صة  ُيوؤَدِّ  مل  الذي  هو  ورة:  وال�رضَّ تكونن �رضورة!.  ل  33. ويف �ض:  املبهج   (4(

. احلجِّ

)5) املبهج 33.
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َفِر، وم� يَتََعلَُّق بِه راِت في ال�سَّ اأَبْي�ُت التََّمثُِّل والُمح��سَ

]المتقارب[ 1- َتَمثََّل عبُد الملك بن مروان ِبَبْيِت الأَع�صى)1): 

الــرَّدى َعَليَّ  ِخْفِت  ــْوِف  الــطَّ ــي  يـَـــِرْماأَف لــم  اأَْهــــَلــــُه  َرٍد  مــن  وكــــْم 

]الطويل[ 2- وَتَمثََّل المن�صوُرفي �َصَفٍر بهذا البيِت)2): 

لُه هْل  الُم�س�ِفُر  يَــْدري  م�  راِجــُعلََعْمُرَك  هَو  متى  ــْدري  يَ وم�  ــالٌغ،  بَ

َمَتى  امراأَُتُه:  لُه  قالْت  كوَب،  الرُّ اأَراَد  فلّما  �َصَفراً؛ 
 
الُحَطْيَئُة اأَراَد   -3

]الكامل[ اأَ يقوُل)3):  جوُع؟ فاأَْن�صَ الرُّ

ِلَرْجَعتي اْرتََحْلُت  اإِذا  نيَن  ال�سِّ ي  ِق�س�ُرُعدِّ ــنَّ  ــُه ــ�إِنَّ ف هوَر  ال�سُّ َوَذري 

]الكامل[ فقاَلت على الَبديهِة: 

و�َسْوَقن� ــَك  ــْي َ اإِل ب�بَتَن�  �سَ ــَغــ�ُراْذُكـــْر  ـــنَّ �ــسِ ـــُه ــَك اإِنَّ ــ�ِت ــن ـــــْر بَ واْذُك

َفَحطَّ َرْحَلُه، ولم َيْخرْج.

)1) ديوانه 33 )جاير) و41 )ح�صني).

واية يف لباب الآداب للثعالبي 33/2. وروايته  )2) البيت للبيد بن ربيعة، وهو بهذه الرِّ

يف ديوانه 171:

تظنِّيًا اإِّل  ــِك  ــدري ي مــا  ــــاذُل  راجُعاأَع هو  َمن  الفتيان  ارتحل  اإِذا 

)3) اخلرب والبيتان يف عيون الأَخبار 141/1 وبهجة املجال�ض 227/1 وربيع الأَبرار 

76/1 وامل�صتطرف 266/2. ولي�صا يف ديوانه.
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َفِر ـ)2):  َبْيُر بن بكار)1) بهذا الَبْيِت ـ وقد َعَزَم على ال�صَّ 4- وَتَمثََّل الزُّ

]الطويل[  

ِهْم ب�أَْر�سِ الُمكِثروَن  ج�ُل  الرِّ وتَْرمي النَّوى ب�لُمْقِتريَن الَمواِمي�)3)يُقيُم 

]الطويل[ 5- وكان اأَبو ُنوا�ضٍ ُين�صُد َقوَله وهو بم�صَر)4): 

فَك�أَنَّم� لــي  ــَداُد  ــْغ بَ ُذِكــــَرْت  �ِسن�ِناإِذا  ــبــ�ُة  �ــسَ َقــْلــبــي  فــي  َك  تـَــَحـــرَّ

ــِر َدراِهــــٍم ــتــ�ٍق بــَغــْي ــِم الــَحــَدثــ�ِنواأَْوبـَـــــُة ُمــ�ــسْ ــَظ ْع ــِه مــن اأَ ــِل اإِلـــى اأَْه

َيِدِه،  من  الَق�صيُب  �َصَقَط  ُخْطَبٍة،  َل  وَّ
اأَ الّنا�َض  ّفاح  ال�صَّ َخَطَب  لّما   -6

ِه، وناَوَلُه اإِيّاُه، وَتَمثََّل ِبقوِل  َحُه ِبُكمِّ َفَتَطيََّر منه، فاأََخَذُه رجٌل، وَم�صَ

]الطويل[ ال�ّصاِعِر)5): 

�صاحب  مكة،  قا�صي  العلماء،  اأَعيان  من  بريّي،  الزُّ  
ّ
القر�صي بّكار،  بن  بري  الزُّ  (1(

الّت�صانيف الّنافعة؛ تويف �صنة 256هـ. )وفيات الأَعيان 311/2).

)2) البيت لإِيا�ض بن القائف، يف التذكرة احلمدونيَّة 8/ 120 وجمموعة املعاين 324 

وبهجة املجال�ض 223/1.

)3) يف الهام�ض: جمع موماة، وهي املفازة. قلت: هي روايٌة عاليٌة؛ ولكّن الّرواية يف 

امل�صادر: املراميا.

)4) ديوانه 4/1.

وح 771 ومتام املتون 367 وحياة احليوان الكربى 259/1. )5) اخلرب يف: َروح الرُّ

وله نظائر ُذكر فيها البيت نف�صه، يف: متام املتون 367 و�رضح العيون 188 وخمت�رض   

تاريخ دم�صق 176/4 وحما�رضات الّراغب 302/1 والبداية والنهاية 214/15.

، يف معجم ال�صعراء 9 وَمن ا�صمه عمرو 7 واملوؤتلف 
ّ
والبيت ملعّقر بن حمار البارقي  

واملختلف لالآمدي 128 ومتام املتون 366 والتذكرة احلمدونيَّة 126/8 والبداية 

والنهاية 379/13.

وهو لأَحمر بن �صامل املزين، يف بهجة املجال�ض 228/1.  

ومل�رّض�ض الأَ�صدي، يف بيان اجلاحظ 40/3.  
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ْت ِبه� النَّوى الُم�س�ِفُرَف�أَلَْقْت َع�س�ه� وا�ْستََقرَّ ــ�ِب  ــ�لإِي ب َعْين�ً  ــرَّ  َق كم� 

َي عنه، و�ُصرَّ بِه؛ ولّما نزَل اأََمَر لُه باأَلِف ديناٍر. رِّ َف�صُ

]الطويل[ َة)1) ُين�صُد في اأَ�ْصفاِرِه)2):  7- وكان ابن عائ�صَ

َفتًى َفُكْن  ج�َل  الرِّ راَفْقَت  اأَنَت  ــِقاإِذا  ــي ـــَك َمــْمــُلــوٌك ِلـــُكـــلِّ َرف ـــ�أَنَّ ك

وب�ِرداً َعْذب�ً  الم�ِء  َطْعِم  ِمْثَل  ديِقوُكْن  �سَ ِلُكلِّ  الَحّرى  الَكِبِد  على 

 - رحمُه اهلل - يوَم 
ّ
 الو�صي

ّ
 الَهَمذاني

ّ
يني بو الح�صن الُح�صَ 8- واأَن�صَد اأَ

َرحيِلِه من َنْي�صابور اإِلى ُبخارى، للعّبا�ِض بن الأَْحَنِف)3):  

لمي، اأَو �ُصَليم بن  وُن�صَب يف اللِّ�صان )ع�صا) اإىِل: معّقر بن حمار، اأَو عبد رّبه ال�صُّ  

.
ّ
ثمامة احلنفي

عديَّة 194. وهو ملردا�ض بن اأَبي عامر، يف التذكرة ال�صَّ  

وبال ن�صبة، يف عيون الأَخبار 259/2 ومقاتل الطالبّيني 42 والب�صائر والذخائر   

24/2 والعقد الفريد 303/2 و150/6 والتمثيل واملحا�رضة 296 وحما�رضات 
 53/1 الكربى  احليوان  771 وحياة  وح  الرُّ 302/1 و586/4 وَروح  الّراغب 

و80 و260. 

، تويف �صنة 228هـ. )�صري 
ّ
د بن حف�ض القر�صي التَّيمي )1) ابن عائ�صة: عبيد اهلل بن حممَّ

اأَعالم النبالء 564/10).

)2) البيتان يف حما�رضات الّراغب 27/3 لبن املعتّز، ولي�صا يف ديوانه.

وبال ن�صبة، يف املو�صى 17.  

ولة  )3) العّبا�ض بن الأَحنف من بني حنيفة، �صاعٌر غزٌل ظريٌف مطبوٌع، من �صعراء الدَّ

العّبا�صيَّة. )الأغاين 352/8 وطبقات ابن املعتز 254).

 591/4 132/3 ويف  الّراغب  281 عن حما�رضات   - 280 والبيتان يف ديوانه   

لبع�ض املحدثني!.

وهما له يف التمثيل واملحا�رضة 82. وبال ن�صبة، يف املحا�صن وامل�صاوىء 502/1.   

ل بال ن�صبة، يف املنتخل 616/2. وَّ
والأَ
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]الوافر[  

ــّمــ� ــَل ــ� َف ــه ـــ� ُمــْكــَرِهــيــَن ِب ـــْمـــنَ ُمْكَرِهْين�)1)اأََق َخــَرْجــنــ�  ــنــ�هــ�  ــْف اأَِل

ــكــْن ــ� ول ــن ـــالِد ِب ـــب ــــبُّ ال ـــ� ُح ــنَــ�وم ــن َهــِويْ ــــرُّ الــَعــْيــ�ــِص ُفــْرَقــُة َم اأََم

]الطويل[  :(2(
ّ
بو بكر الُخوارزمي 9- واأَن�صَد اأَ

ن� تَ�ُسرُّ اأََقــْمــَت  لو  �ُسَلْيَمى:  ُفتَقوُل  اأَُطــــوِّ للُمق�ِم  ــي  اأَنِـّ تَـــْدِر  ــم  ول

]الوافر[ ي�صًا)3):  10- واأَن�صَد اأَ

ــ� ــَريّ ــثُّ ـــ� فــي اْجـــِتـــمـــ�ٍع كــ�ل ــ�ِت نـَـْعــ�ــِصوُكـــنّ ــن ــبَ ـــًة َك ـــْرَق ــ� ُف ــْرن ــ�ــسِ َف

]الطويل[ بي َعوٍن الكاتُب)4):  11- واأَن�صَد ابُن اأَ

)1) يف الهام�ض: كارهينا.

اأَوحد  العّبا�ض الطربخزي، ال�صاعر امل�صهور، كان  د بن  اأَبو بكر اخلوارزمي، حممَّ  (2(

تويف  مناق�صات؛  مان  الزَّ بديع  وبني  بينه  وال�صعر، جرت  اللُّغة  ع�رضه يف حفظ 

الأُدباء  ومعجم   400/4 الأَعيان  ووفيات   194/4 الدهر  )يتيمة  383هـ.  �صنة 

.(2543/6
هرة 341/1 وجمموعة املعاين 322 لعروة بن الورد، وهو يف ديوانه  والبيت يف الزَّ  

.50
ويف كامل املربد 262/1 بال ن�صبة، ون�صبه اأبو احل�صن الأَخف�ض اإىِل عروة.  

ويف التذكرة احلمدونيَّة 162/7 لالأَع�صى، ولي�ض يف طبعتي ديوانه.  

والذخائر  والب�صائر   78/1 واخلالديني   234/1 الأَخبار  عيون  يف  ن�صبة،  وبال   

 .59/5
)3) البيت يف التوفيق للتلفيق 44 والتمثيل واملحا�رضة 234 بال ن�صبة. ون�صبه الّرازي 

يف الأَمثال واحلكم 138 اإِىل اأبي نوا�ض؛ ولي�ض يف ديوانه.

)4) اأَبو اإِ�صحاق، اإِبراهيم بن اأبي عون اأَحمد بن املنَّجم، �صاحب )الت�صبيهات)، قتل 

ندقة �صنة 322هـ. )الفهر�صت 164 والوايف بالوفيات 307/5). على الزَّ
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ك�أَنَُّهْم َحتّى  ب�لِفْتيَ�ِن  الَفْقُر  ــــ�ِق الــِبــالِد نُــجــوُمَرمــى  ـــراِف اآف ـــ�أَْط ب

]الب�صيط[ ِه)1):  بو الَفْتح الُب�ْصِتيُّ ِلَنْف�صِ 12- واأَن�صَد اأَ

داِر ـــى  اإِل داٍر  مــن  ــْلــُت  تَــنَــقَّ ــْن  ــِئ اأَ�ْسف�ِرلَ َرْهـــَن  ثـَــواٍء  بعَد  ــْرُت  و�ــسِ

ـــــــــرُّ ُحـــــــرٌّ  ـــــــــُح ـــــــــ�ل ]11ب[ف

ـــُث ثـَــــَوى ـــي ـــصِ ح ـــ� ـــْف ـــنَّ ــــُز ال ــــزي اأَنْواِرَع ذاُت  بُْرٍج  كلِّ  في  ْم�ُص  وال�سَّ

]الخفيف[ ِه)2):  ي�صًا لنف�صِ 13- واأَن�صَد اأَ

عنهْم ــْلــُت  تَــَرحَّ ــــــَوٌة  اإِْخ واأُنْ�سيِبـــ�أَبـــي  ــروري  �ــسُ عن  ْلُت  َفتََرحَّ

قـــونـــي واأَْذَكــــــوا ـــ�أَرَّ ــي َف ــون ــ�َرق نَْف�سيف َخــواِطــِر  في  الــَوْجــِد  �ُسَعَل 

]مخّلع الب�صيط[ َفِة)3):  14- واأَن�صَدني في هذِه ال�صِّ

نَّ َعــْيــنــي ــى كــــــ�أَ ــتّ ـــْرُت ح ـــِه ـــسَ ــــال ُجـــفـــوِن� ـــي ِب ــــْت ل ــــبَ ـــد ُوِه ق

ـــــْوٍم َق ـــِد  ـــْع ـــبُ ِل اإِلّ  ذاَك  ـــ�  قــــونــــيم ُهــــــْم فــــ�َرقــــونــــي فــــ�أَرَّ

* * *

والبيت بال ن�صبة، يف الت�صبيهات 337 وبيان اجلاحظ 53/4 وعيون الأَخبار 1/   

هرة 657/2 وجمموعة املعاين 234 والتذكرة احلمدونيَّة 120/8. 238 والزَّ
، ال�صاعر امل�صهور، �صاحب الطريقة الأَنيقة يف 

ّ
الُب�صتي د   بن حممَّ

ّ
اأَبو الفتح، علي  (1(

التَّجني�ض؛ تويف �صنة 400هـ )يتيمة الدهر 302/4 ووفيات الأَعيان 376/3).

والبيتان يف ديوانه 94 )جممع) 164 )العا�صور) ويواقيت املواقيت 319 وَروح   

وح 760.  الرُّ

)2) ديوانه 107 )جممع) 204 )العا�صور).

)3) ديوانه 183 )جممع) 354 )العا�صور). باختالف يف �صدر الثاين.
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تَْدِبْيُر الُم�س�ِفِر

َم�صيِرِه  على  َم  ُيَقدِّ اأَن  َفِر  ال�صَّ على  َعَزَم  لمن  َينبغي  الأَِطّباُء:  قالِت   -1

َد والإِ�ْصهاَل، ل�صيَّما اإِذا كاَن بعيَد الَعْهِد بهما؛ فاإِنَّ َمن �صاَفَر  الَف�صْ

ياِت، واإِْن تخلَّ�َض منها  ، لم يَكْد يتخلَّ�ُض من الُحمَّ وَبَدُنُه غيُر َنِقيٍّ

في حالٍة، ِلَتَخلُِّل َبَدِنِه و�َصخاَفِة ِجْلِدِه، لم يتخلَّ�ْض من الُخراجات 

نوِف الأَوراِم و�صاِئِر الأَعرا�ِض. والُبُثوِر و�صُ

َد اإِلى َنْقِل عاَدِتِه التي َيْلجاأُ اإِلى َتْغييِرها في �َصَفِرِه، من  وَينبغي اأَن َيَتَجرَّ

ُه قبَل ذلك  رى، اأََخَذ َنْف�صَ لى ال�صُّ َغداٍء وَنوٍم؛ واإِن كان َيحتاُج في �َصَفِرِه اإِ

َهِر قلياًل قلياًل. باْعِتَياِد)1) ال�صَّ

ن  وَينبغي اأَن ينقَل وقَت الَغداِء الذي اْعتاَدُه، اإِلى الوقِت الذي َيعَلُم اأَ

بُِّر على التََّمتُِّع، ]12اأ[  ُه بالتَّ�صَ تُكون فيه راَحُتُه في اأَيّام �َصَفِرِه، وياأُخَذ نف�صَ

وَيجتنَب الأَغذيَة التي لم َيْعَتْد)2) اأَْكَلها ِبَبَلِدِه، ول ياأكَل منها البتََّة.

اأَن  اإِّل  ياأْكْل  ول  يَِّة؛  الَكمِّ قليِل  لِغذاٍء  جيِّداً،  طعامًا  ِغذاَءُه  وْلَيْجَعْل 

ا، ول  َينـزَل وَي�صتريَح؛ واإِن كان - فالُبدَّ - َفْلُيْقِلْل، ول ياأُكَلنَّ اأَكاًل تامًّ

َي�ْصَتْوِفَينَّ الَغداَء، اإِّل بعد ُنزولِه.

)1) يف �ض: باعتبار!.

)2) حتتها يف �ض: يعهد.

Zad_Safar_Book.indb   73 12/8/09   9:43 AM



74

وْلَيْنَحِرْف عن الُبقوِل والَفواِكِه، فاإِنَّها َتمالأُ َبطَنُه من غيِر كثيِر ِغذاٍء، 

زماٍن  في  اإِليها  َيحتاَج  اأَن  اإِّل  اللَّهمَّ  وَرِديًَّة؛  �َصيَِّئًة)1)  اأَخالطًا  فيه  وُتولُِّد 

ُفها. ريطِة التي َيجيُء َو�صْ ، فيتناوُلها على ال�صَّ حارٍّ

َر ال�ْصِتْيفاَء للَغداِء  واإِن كانِت الَحَركُة باللَّيِل فال َينبغي اأَن ....)2) ُيوؤَخِّ

اأََبداً اإِلى الوقت الذي َتطوُل فيه الّراَحُة.

ْيَر والَحركَة على اْمِتالٍء من الَبطِن، فاإِنَّ ذلَك  َم وال�صَّ وْلَيْحَذِر التََّج�صُّ

ُيَولُِّد اأَورامًا وُخراجاٍت.

وْلَي�ْصَتِحمَّ اإِذا َقَدَر عليه.

* * *

)1) يف �ض: نية!.

)2) يف �ض كلمة ر�صمها هكذا: يتع�صثا!!.
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َرِر الِمي�ِه وَرداَءِته� َدْفُع �سَ

َبْلَدِتِه،  ِطْيِن  َد من  َيَتَزوَّ ن  اأَ للُم�صاِفِر  َينبغي  اأَنَّه  الأَِطّباُء على  اأَْجمعِت   -1

َطرُّ اإِلى �ُصربها، وَيترُكها حتى  َفُيْلقي منه في الِمياِه الُمختلفِة التي ُي�صْ

فو ثم َي�صرُبها. َت�صْ

ل  واأَْن َيمزَج ماَء كلِّ َمْنِزِل بماِء الَمنـزِل الذي َقْبَلُه، واأَن َيناَل من الَب�صَ

. والَخ�ضِّ والَخلِّ

ّفى ِبَتحويِلِه ِمراراً من اإِناٍء  ُر الَغليُظ، َفينبغي اأَن ُي�صَ 2- واأَّما الماُء الُمَكدَّ

ٍخ بَكعٍك َمْبلوٍل. َق ِبراووٍق ُمَلطَّ اإِلى اإِناٍء، اأَو ُيَروَّ

 
ّ
الَيماني بِّ  ال�صَّ من  �َصيٌء  فيِه  ُيْطَرَح  اأَن  الَكِدَر،  الماَء  ي  فِّ ُي�صَ ومّما 

الَم�صحوِق.

اأَو  وٍب،  َخرُّ قليُل  فيه  ُيْلق  اأَو   ، بالَخلِّ َفْلُي�ْصَرْب  المالُح،  الماُء  واأَّما   -3

َرَرُه. َفرَجل؛ فاإِنَّه َيدَفُع �صَ ُيْمَزْج بماٍء ال�صَّ

الأَ�صياُء  عليه  وْلُيوؤْكْل  ِبُجاّلٍب)1)،  َفْلُي�ْصَرْب  َمرارٌة،  فيه  الذي  واأَّما   -4

الُحلوُة.

عاق)2)، َفْلُيْجَعْل في ِقْدٍر َنظيَفٍة، وُيجعْل َفوَقها ِعْيداٌن  5- واأَما الماُء الزُّ

)1) اجُلاّلب: ماء الورد. )القامو�ض).

عاق: املاء املرُّ الغليظ، ل ُيطاق �رُضبه. )القامو�ض). )2) الزُّ
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على  وُيجعْل   ، َنِقيٍّ َمْنفو�ٍض  �صوٍف  ُجَزُز  فيها  وُيْطَرْح  ٌة،  ُمْعَتِر�صَ

ّفى. ِد الُع�صارُة، وُت�صَ وُف، وُتَبرَّ ْر ذلك ال�صُّ َجْمٍر َي�صتعُل، وُيْع�صَ

ِة، َكُربِّ  6- واأَّما الماُء الذي فيه ُعفوَنٌة، َفُيْمَزُج ِبُربوِب الَفواِكِه القاِب�صَ

َة، ما داَم  ِديََّة الحارَّ ّماِن والتُّّفاِح، وْلَيْهُجِر الأَْغِذَيَة الرَّ َرِم والرُّ الِح�صْ

ْرُب منُه. ال�صُّ

ّماِن و�َصَكْنَجبين)1). 7- واأَّما الماُء الذي ُيْغثي، َفْلُي�ْصَرْب مع ماِء الرُّ

ّفى، ول  اأَن ُي�صَ 8- واأَّما الذي فيه َح�صائ�ض، لها رداَءٌة واحدٌة، فينبغي 

ُي�ْصَرَب اإِّل ِبِفداٍم)2)؛ ول �صيَّما اإِذا كان فيه َعَلٌق.

للَبطِن؛  َة  القاِب�صَ الأَغذيَة  معُه  ْد  َفْلَيَتَعهَّ الَبطَن،  ُيْطِلُق  الذي  واأَّما   -9

. دِّ وبال�صِّ

* * *

ب من خلٍّ وع�صٍل؛ وُيراُد به كّل حام�ٍض وحلٍو. )الأَلفاظ  )1) ال�صكنجبني: �رضاب مركَّ

بة 92). الفار�صيَّة املعرَّ

)2) 8-  الفدام: امل�صفاة.
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َرِرِه ب�لُم�س�ِفِر ، وتاَلفي �سَ الْحِتراُز من الَحرِّ

عاِم، ول  1- َمن �صاَفَر في َحرٍّ �َصديٍد، َفَينبغي اأَن ل يكوَن ُممتلئًا من الطَّ

راب. ول َينبغي اأَن يكوَن خاويًا، خاليًا  َمخموراً، ول �صاربًا من ال�صَّ

والأَْجَوُد  ُمْتَخمًا؛  يكون  اأَن  اإِّل  اللَّهّم  البتََّة،  راِب  وال�صَّ عاِم  الطَّ من 

اإِذا كان كذلك، واأَن َي�صكَن وُيطيَل النَّوم ]13اأ[ حتى  اأَن ل َي�صيَر  له 

َيِخفَّ ما ِبِه.

عاَم، ولو اأَدنى �َصهوٍة؛ فْلياأُكْل  فاأَّما اإِْن لم يكْن ُمْتَخمًا، بل َي�صتهي الطَّ

َنٍة الَعَط�َض،  كِّ اأَْكاًل ُمعتدًل، اإِلى الِقلَِّة ما هو، من اأَغذيٍة باردٍة ُمْطِفَئٍة ُم�صَ

من  وَنحوها  بيِب،  الزَّ وَخلِّ  َرِم  الِح�صْ وماء  والُهالم)2)  كالقري�ض)1) 

البواِرِد.

َل َحرارٍة وَعَط�ٍض، َفْلَي�صرْب  عاَم، اأَو يجُد َف�صْ واإِْن كان ل َي�ْصَتهي الطَّ

بل  ذلك،  من  َيفرغ  �صاعًة  َي�صيرنَّ  ل  ثم  باِرٍد،  وماٍء  ٍر  كَّ ِب�صُ �َصويٍق  من 

َك على  َتَحرَّ اإِن  لأَنَّه  اًل؛  َف�صْ الماِء  �َصِرَب من  اإِْن  ًة  قلياًل، وخا�صَّ يتوقَُّف 

ُمُه. عاُم في َمِعَدِتِه، وَنَفَخُه، و�صاَء َه�صْ َخ�َض الطَّ المكان، َتَخ�صْ

واإِن لم يجْد من ذلك ُبّداً، فْلي�صرْب قلياًل قلياًل، ول َيعنْف في الحركِة 

)1) القري�ض: �رضٌب من الأُدم. )القامو�ض).

هن. )القامو�ض). ى من الدُّ كباج املربَّد، امل�صفَّ )2) الهالُم: مرق ال�صِّ
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م�ِض. ًة، من ال�صَّ اأ�َض خا�صَّ ُمديدًة ما.وْلُيوِق)1) اأَع�صاَءُه كلَّها، والرَّ

والعادُة في هذا الباِب َخَطٌر عظيٌم، وذلك اأَنَّ الأَْبداَن الُمعتاَدَة للَحرِّ 

َبُر عليها، وَهيٌِّن عليها، واأَقلُّ ِنكاَيًة منها في  �صْ
والَبْرِد والتََّعِب، اأَقوى واأَ

التي لم َتْعَتْد ذلك.

ْل بماٍء َعْذٍب، ل باِرٍد بل  فاإِذا َقَطَع َم�صيَرُه، َفْلَي�ْصَتِرْح ُهنيهًة، ثم َيغت�صِ

ِع  َبِة، وْلَيَنْم في مو�صِ َدِة الُمَرطِّ فاِتٍر، ثم ياأكْل من الفواكِه والأَغذيِة الُمَبرِّ

ريٍح، وْليجتنِب الباَه.

داعًا، عاَلَجُه بماِء َوْرٍد، وُدهِن َوْرٍد، وَخلِّ َخْمٍر؛ وزاَد  واإِْن َوجَد �صُ

ُق  طوبِة اأَكثَر، وَيَتَن�صَّ في الْغِت�صاِل، وجعَل َمْيَل اأَغذَيِتِه اإِلى الُبروَدِة والرُّ

ِج، وُدهَن الَقْرِع، وُدهَن الِخالِف. ُدهَن الَبَنْف�صَ

 منها 
م�ِض اأَكثر، واْحِترا�ُصُه ]13ب[ وْلَيُكْن �َصْيُرُه اأَ�ْصَكَن، وَتَوقِّيِه لل�صَّ

ويِق  ك�صَ التَّْطِفَئِة،  الَقويَِّة  الأَ�صياِء  من  َم�صيِرِه  قبَل  وْلياأخْذ  واأَْبَلُغ.  اأَ�صدُّ 

ماِء  اأَو  الُجاّلِب،  اأَو  ِبْزرَقُطونا)2)،  ُلعاِب  اأَو  البارِد،  والماِء  عيِر،  ال�صَّ

يكن  لم  اإِن  والأَْلباِن،  َدِة  الُمَبرِّ بالَفواكِه  ُنزوِلِه  عند  وَيْغَتدي  عيِر.  ال�صَّ

َحَدثْت ُحّمى.

* * *
)1) كذا يف �ض. والوجه: وْلَيِق.

اأَلبانها؛  رغوة  كرث  املا�صية  رعتها  اإِذا  طيِّبٌة،  ُع�صَبٌة  والَيَنَمُة:  الَيَنم.  هو  بزرقطونا:   (2(

وهي من اأَحرار البقول، تنبُت يف ال�صهل ودكادك الأَر�ض، وزهرتها مثل �صنبلة 

ال�صعري. )الل�صان).
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17
الْحِتراُز من ال�ّسموِم، وِعالُج م� يَْحُدُث من ِنك�يَِته�)1)

اأَكاًل  ياأكَل  اأَن  فينبغي  يِف،  ال�صَّ �َصم�ِض  في  الَم�صيِر  اإِلى  ا�صُطرَّ  َمن   -1

وْلَيَتَلثَّْم  عليه،  الماِء  �ُصرب  من  ُيكثْر  ول  د�صٍم،  �صيٍء  من  ُمعتدًل 

ِبِعمامٍة، وْلَيْحَتِمْل َكْرَبها، وَيَتم�صم�ْض بالماِء كلَّ �صاعٍة ول َي�صيُغُه، 

قًا �صالحًا،  ْق من ُدهن الَقْرِع الُحلِو َتَن�صُّ اإِّل اأَن يكوَن بارداً، وَيَتَن�صَّ

ْدَرُه  ومن ُدهن اللَّوِز الُحلِو، وَيَتَبلَّغ منُه �صيئًا َي�صيراً، وَيطلي َبْطَنُه و�صَ

روبًا  َم�صْ الَحمقاِء  َبْقَلِة  َع�صيِر  اأَو  َقطونا،  ِبْزِر  بُلعاِب  الم�صيِر  قبَل 

ٍة. بُدهن َقْرٍع، وَبيا�ِض َبْي�صَ

ِجّداً؛  َنَفَعُه  منها،  وامت�ضَّ  الَحْمقاِء،  َبقلِة  ُق�صباَن  معه  حمَل  واإِن 

مِن  ول�صيَّما اإِن اأَكل منها قبل اأَن ي�صيَر اأَكاًل كثيراً، مطبوخًا بالّراِئِب وال�صَّ

موم، وُمذِهٌب للَعط�ِض. ِة ال�صُّ ِل؛ فاإِنَّه طعاٌم نافٌع ِلَم�صرَّ والَب�صْ

ُل، وُيْنَقَع في الّرائِب يومًا  َع الَب�صَ موم: اأَن ُيَقطَّ ومّما ُيذهُب عاِدَيَة ال�صَّ

الّرائِب  وُي�ْصَرُب من ذلك  الم�صيِر،  قبل  منه  ُيوؤكُل  ثم  بارٍد،  بماٍء  وليلًة 

عليه.

بل  الماِء؛  �ُصرِب  لى  اإِ ُي�صارْع  فال  ]الَمنـزَل[)2)،  الَعط�صاُن  نزَل  واإِذا 

)1) يف �ض: نكايته.

)2) فوق نهاية كلمة )العط�صان) اإِ�صارة ا�صتلحاق. ويف الهام�ض الداخلي: »املـ«. ومل 
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داً، ثم  َيتم�صم�ُض منه ُهَنْيَهًة، ثم ي�صيُغ منه قلياًل، ثم ياأكُل ]14اأ[ �صيئًا ُمَبرَّ

ًا. َي�صرُب الماَء عليه َم�صّ

* * *

تظهر بقيَّة الكلمة.
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ِه في تَ�ْسكيِن الَعَط�ِص، وَدْفِع َم�س�رِّ

1- َينبغي لمن خاَف العط�َض في طريقِه، اأَن ل َي�صَتوفَي طعاَمُه قبل َم�صيِرِه، 

ِة، وي�صرَب من  بل ياأكُل �صيئًا من الُبقوِل الباردِة، والبواِدِر الحاِم�صَ

ويق، بماٍء كثيٍر َبليِغ البارِد؛ وْلَيحذِر الأَكَل من المالِح  ِر وال�صَّ كَّ ال�صُّ

ًة َطِريِِّه وماِلِحِه وَممقوِرِه، ومن  مِك خا�صَّ يِف، وال�صَّ والُحلِو والِحرِّ

وا�صيِر  والرَّ الكوا�صِج  من  وكذلك  ُمعط�ٌض؛  فاإِنَّه  روِبِه،  �صُ جميِع 

يتون. ًة والزَّ المالحِة، والِكبِد خا�صَّ

يِر، بل يترفَّق؛ فاإِنَّ الَخَبَب  وَينبغي اأَن ل يخبَّ ول ي�صتعجَل)1) في ال�صَّ

والعجلَة في الحركِة، ُتْلِجىُء اإِلى َتواُتِر النََّف�ِض وُعْظِمِه، وذلك من اأَبلِغ 

�صيٍء في َتهييِج العط�ِض.

فاإِن  اأَي�صًا؛  ُيعط�ُض  منُه  الإِكثاَر  فاإِنَّ  الكالِم،  ُيكثَر من  اأَن ل  ويجُب 

ُيعط�ُض، ويهيُج  ياَح  ال�صِّ اأَمكَن، لأَنَّ  وَت ما  ال�صَّ فْلُيخف�ِض  اإِليه،  ا�صُطرَّ 

الحرارَة والعط�َض جّداً.

الحام�ِض،  الّرائِب  اأَْخُذ  طويلًة:  ًة  مدَّ وُي�ْصِكُنُه  العط�َض،  َيدَفُع  ومّما 

الُحلِو،  غير  والِبّطيِخ  والِخيار،  والَقْرِع،   ، والَخ�ضِّ الحمقاِء،  وَبقلِة 

الَحالوِة،  �صادِق  غيَر  كان  اإِذا  الَقْب�ِض،  القليِل  الماِء  الكثيِر  ْثرى  والُكمَّ

)1) يف �ض: ول ي�صتعمل!.
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 ، ِة، وُحّما�ِض الأُْتُرجِّ الَفواِكِه الحاِم�صَ ّماِن، والتُّّفاِح، وَنحوها من  والرُّ

يبا�ض)1)، والإِّجا�ِض الياب�ِض. َرِم، والرِّ والِح�صْ

فهذِه اإِذا اأُِخَذْت قبَل الَم�صيِر، َمَنَعْت َهَيَجاَن العط�ِض.

العط�ُض:  بِه  َفُيْدَفُع  الم�صيِر،  بِه عند  وُيَتَعلَُّل  الَفِم،  في  ُك  ُيْم�صَ ومّما 

، اأَو  ]14ب[ الإِّجا�ُض الياب�ُض الحام�ُض، ُيالُك واحدًة واحدًة، وَتْمٌر ِهْنِديٌّ

َحبُّ ُرّماٍن حام�ٍض، اأَو �ُصّماٌق وَنحوهما.

َدٍف،  و �صَ َك في الَفِم قطعُة بلَّوٍر، اأَ وينفُع اأَي�صًا بع�َض النَّْفِع، اأَن ُيْم�صَ

َق الهواَء بالَفِم اأَ�صاًل ما  َفتاِن، ول َيَتَن�صَّ مَّ ال�صَّ ٌة َنِقيٌَّة، وُت�صَ ٌة خاِل�صَ اأَو ِف�صَّ

ياحين البارَدِة. اأَمكَن؛ وَي�صمَّ �صاعًة بعد �صاعٍة من بع�ِض الرَّ

من  يبلُغ  حينئٍذ  َقليَلُه  فاإِنَّ  ؛  بالَخلِّ فْلُيْمَزْج  ِقَلٌَّة،  الماِء  في  كان  واإِن 

َت�صكيِن العط�ِض َمبلغًا.

كاِت للعط�ِض، وَيحذَر ُمَهيِّجاِتِه. وَينبغي اأَن َيغتذَي بالأَغذيِة الُمْم�صِ

ُن العط�َض، وتنفُع)2) من  كِّ َفُة اأَقرا�ٍض ُتطفىُء الحرارَة، وُت�صَ 2- وهذه �صِ

ِة غايَة النَّْفِع، وَتمنُع العط�َض. الُحميَّاِت الحارَّ

ُيوؤَخُذ منها قبَل الم�صيِر وَبْعَدُه، الَحبَُّة بعد الَحّبِة في الَفِم، َفتقطُع)3) 

د  ِف محمَّ العط�َض غايَة الَقْطِع، وُتطفىُء اللََّهَب والحرارَة؛ وهي من َو�صْ

دُّ النَّظر. )القامو�ض). يبا�ض: نبٌت ينفع احل�صبة واجلدري والّطاعون، وُع�صارته حُتِ )1) الرِّ

)2) يف �ض: وينفع.

)3) يف �ض: فيقطع.
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ابن زكريّا الّرازي:

 ، َرين، ُجْزٌء وُجْزٌء، وِبْزِر َخ�ضٍّ ُيوؤَخُذ من ِبْزِر ِخياٍر، وِبْزِر َقْرٍع، ُمَق�صَّ

اأَقرا�صًا  وُيتََّخُذ  َقطونا،  ِبْزِر  ِبُلعاِب  وُيجمُع  وُيْنَخُل،  َفُيدقُّ  َبْقَلٍة؛  وِبْزِر 

ول  الَفِم،  في  واحدٍة  بعد  واحدٌة  الم�صيِر  عند  منها  وُيوؤَخُذ  غاراً؛  �صِ

ُيم�صْغ، بل ُيْتَرْك حّتى َتْنَحلَّ قلياًل قلياًل وَتذوَب.

ْدِر ُخ�صوَنٌة، اأُِخَذْت قبل الَم�صيِر ِبُجاّلٍب اأَو �صراِب  واإِن كان في ال�صَّ

ٍج. َبَنْف�صَ

وهذِه الأَقرا�ُض تنفُع من ُحْرَقِة الَبوِل غايَة النَّْفِع.

�صاعِة  من  ]15اأ[  َيْروى  ل  اأَن  فينبغي  في طريِقِه،  العط�ُض  اأَ�صاَبُه  وَمن   -3

قلياًل،  قلياًل  منه  ُع  ويتجرَّ �صاعًة،  َيتم�صم�ُض  بل  الماء،  ُي�صادُف 

ُع اأَطراَفُه فيه، وَيغ�صُل َوْجَهُه، ويدخُل فيه اإِْن اأََحبَّ ذلك، ول  وَي�صَ

ياأكُل  بل  الُجْرَعِة؛  بعد  الُجْرَعَة  َيقدُر عليِه،  ما  اأََقلَّ  اإِّل  منه  َي�صرُب 

ْرِب قلياًل قلياًل. بع�َض الأَغذيِة الَمو�صوفِة، ويزيُد في ال�صُّ

َي�ْصَلَم من العط�ِض الُمهلِك، ومن �صاِئِر  اأَن  التَّدبيِر، ُيمكنُه  فاإِنَّه بهذا 

وِء الّتابعِة لُه، اإِن �صاء اهلل تعالى. اأَعرا�ِض ال�صُّ

* * *
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ديِد والثَّْلِج الكثيِر تَْدبيُر الُم�س�ِفِر في البَْرِد ال�سَّ

ديِد،  ويِل في الَحرِّ ال�صَّ 1- قالِت الأَِطّباُء: اإِنَّه كمـا َيعر�ُض مـن الَم�صيِر الطَّ

ياُت، وَنحوها من الآفاِت؛  داُع، والُحمَّ ُف الَبَدِن وُذبوُلُه، وال�صُّ َق�صَ

ديِد اآفـاٌت، منها الُجموُد،  كذلك َيعر�ُض من الم�صيِر في الَبرِد ال�صَّ

ْكَتُة، وال�ْصِتْرَخاُء، والُكزاُز، وَعَفُن الأَْطَراِف. والَع�صا، وال�صَّ

من  َيمتلىَء  اأَن  فينبغي  ديِد،  ال�صَّ الَبرِد  في  الَم�صيِر  اإِلى  اأُْلِجىَء  وَمن 

ُهَنْيَهًة،  َك عن الحركِة  َنْياًل �صالحًا، وُيْم�صِ ال�ّصراِب  الطعاِم، وَيناَل من 

ِة في الَبَدِن؛ وْلتكْن  عاُم، وَي�صُكُن ما ُيْحِدُثُه من الُقوَّ ِبَقَدِر ما َي�ْصُخُن الطَّ

ِة والِفْعِل معًا. ًة بالُقوَّ اأَغذيًة حارَّ

راَب  ن َي�صيَر �صاعَة اأَْكِلِه، َفْلُيَفتِِّر ال�صَّ واإِْن كاَن الَبْرُد �َصديداً، واحتاَج اأَ

بَّ عليه قلياًل من الماِء الحارِّ بَقدِر ما ُيَفتَُّر بِه. ْرفًا، اأَو َي�صُ وَي�ْصَرْبُه �صِ

وْلَيكْن �َصراُبُه َقويًّا، ل َلطيفًا، ول َقْب�َض فيه، ول ُحمو�صَة.

باردٌة  رياٌح)1)  َتُهبُّ  كانت  اإِْن  ل�صيَّما  َوثيقًا،  َتَلثُّمًا  ]15ب[  وْلَيَتَلثَّْم 

مقاِبَلٌة ِلَوْجِهِه.

ْعَلٌة، اأَو  ْدِرِه ِعلٌَّة وُخ�صوَنٌة، اأَو �صِ وْلَيْحَتِر�ْض منها اأَكثَر، اإِذا كانت ِب�صَ

)1) يف �ض: رياحًا.
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الهواِء  ِق  َتَن�صُّ من  اإِليهم  ُي�ْصِرُع  هوؤلِء  فاإِنَّ  ئة؛  والرِّ ْدِر  ال�صَّ �صعيَف  كان 

البارِد �ُصعاٌل �َصديٌد، وَنْفُث دٍم.

عاُم الُمتََّخُذ  ديد: الطَّ ومّما ينبغي اأَن ُيوؤَخَذ قبَل الَم�صيِر في الَبْرِد ال�صَّ

ْمِن. ِل وال�صَّ بالَجْوِز والثُّوِم والَب�صَ

ُن  خِّ اأَنَّه ُي�صَ ٌة؛ وذلك  يٌَّة في هذا المعنى، ولُه َف�صيلٌة تامَّ وللثُّوم خا�صِّ

الَبَدَن، وُي�صعُل الحرارَة الَغزيزيََّة، حتى َينب�صَط في جميِع الَبَدِن، وَيكثَر 

ِف الَبَدِن. اًل عن ِن�صْ َف�صْ

وكذلك يفعُل الِحْلتيُت)1)، اإِذا اأُِخَذ منُه وزُن ِدرهٍم، مع ِرطِل �َصراٍب 

عاِم، اأَو �ُصرَب  ، اأَو بماِء الع�صِل والُفْلُفِل اأَي�صًا، اإِذا اأَكَثَر منه في الطَّ َقويٍّ

في ماِء الع�صِل.

ُل النَّيُِّئ، والُكّراُث، وال�ْصِفيَذباجاُت الُمَطبََّبُة الكثيرُة  وكذلك الَب�صَ

الّتواِبِل.

ول  طالِء،  ال�صْ اإِلى  ُيبادر  اأَن  ينبغي  فال  وَنزَل،  َم�صيَرُه  قطَع  واإِذا 

قد  َدفيٍء  َمو�صٍع  في  �ُصَوْيَعًة  ُد  َيتردَّ ولكنَّه  النَّوِم؛  اإِلى  ول  الحّماِم،  اإِلى 

ٍج، قلياًل قلياًل؛ وَيدخُل الحّماَم  َتَدرُّ الّناِر على  َيْقُرُب من  اأُوِقَد فيِه، ثم 

بيُت  له  ْن  خَّ َفْلُي�صَ َيجْد حّمامًا،  لم  فاإِْن  وَيَتَدلَُّك.  فيه،  اللُّْبَث  وَي�صتطيُل 

ِل النَّوَم في ِفرا�ٍض  َرُتُه، ثم ِلُيِطِ الوقوِد فيه، ثم يتَدلَّك هناك حتى َتْحَمرَّ َب�صَ

ياِت. َوطيٍء وِدثاٍر َدفيٍء؛ فاإِنَّه َي�ْصَلُم باإِْذِن اهلل �ُصبحاَنه وتعالى من الُحمَّ

)1) احِللتيت: �صمغ الأَجْنُذان. )القامو�ض).
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]16اأ[ ِعالُج َمن اأ�س�بَُه ُجموٌد من البَْرِد

َن لُه َمو�صٌع  خَّ 1- َمن اأَ�صاَبُه ذلك، ولم َيبلْغ َحدَّ الَياأْ�ِض منُه؛ فينبغي اأَن ُي�صَ

ِة َدْلكًا  يِح بالوقوِد، ثم ُيْدَلَك فيه بالأَيدي الكبيرِة الحارَّ َكنيٌن من الرِّ

اأ�َض، فاإِنَّه ينبغي  َجيِّداً كثيراً، �َصريعًا، َليِّنًا، ُيْغَمُز بِه جميُع َبَدِنِه خال الرَّ

َنٍة. خَّ اأَن ُيْكَمَد ِبِخراٍق ُم�صَ

َبَدَنُه،  وَتما�ضُّ  ُت�صاِجُعُه،  ًة  حارَّ ْبدانًا  اأَ اأُْلِزَم  ناعمًا،  ُدِلَك  اإِذا  حّتى 

ْهَر. ل�صيَّما البطَن والظَّ

، ومن ماِء  وْلُيوؤَْخْذ �صيٌء من الِحْلتيِت، ومن الُفْلُفِل، في �َصراٍب قويٍّ

اللَّحِم.

ي بها، وبالإِ�ْصفيَذباجات؛ و�ُصقَي  ُه قلياًل، ُغذِّ حّتى اإذا ثاَبْت اإِليه َنْف�صُ

ىَء، وُدثَِّر ناعمًا، واأُِمَر ِبطوِل النَّوِم. َد لُه َوُوطِّ �صرابًا لي�ض بالكثيِر؛ وُمهِّ

فيه،  الُمْكَث  وْلُيِطِل  فْليدُخْل حّمامًا حاّراً،  واأَفاَق،  ُلَح  اإِذا �صَ حّتى 

ُفِتَق  اأَو ُدهِن َنرج�ٍض، قد  ِبُدهِن �َصو�صٍن،  َبَدُنُه  ْخ  الّتّدليَك، وُيَمرَّ وُيكِثِر 
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فيه ُق�ْصٌط)1) وَجْنَدِبيَد�ْصَتر)2) وِم�ْصٌك وَفرفُيون)3).

* * *

ُمِدرٌّ ونافٌع للكبِد جّداً، واملَغ�ض   ،
ٌّ

الُك�صت -: عوٌد هنديٌّ وعربي اأَو  الُق�صط -   (1(

كاِم والنَّزلت والوباِء بخوراً، وللبهق والكلَف  ْبع �رٌضبًا؛ وللزُّ ود وحّمى الرِّ والدُّ

ِطالًء. )القامو�ض).

)2) اجلندِبيد �صرت: ِخ�صية حيواٍن بحريٍّ ُيقال له: كلب املاء، اأَو حيوان ي�صبه الكلب 

اأَو الثَّعلب؛ ت�صنع من جلده فراٌء فاخرٌة. )حياة احليوان الكربى 700/1 ومعجم 

بة 45). الأَلفاظ الفار�صيَّة املعرَّ

، عليه �َصَعٌر، وله �صوٌك؛ له منافع كثرية، وخوا�ضُّ  )3) الَفرفيون: �صمُغ �صجٍر ي�صبه اخل�ضَّ

وفريٌة. )معجم الأَلفاظ الفار�صيَّة 117).
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ِحْفُظ الأَْطراِف من  البَْرِد

جَلين، ثم ُيْمَرَخ َتْمريخًا َنِعمًا ِبزيٍت عتيٍق،  1- َينبغي اأَن ُتْدَلَك اأَ�صابُع الرِّ

ثم ُيَلفَّ وُيْجَمع ما بيَنها وما َتحتها وما َفوقها، وتحت الم�صِط كلِّه 

قيقِة الوطيَّة. �َصَعٌر َليٌِّن، ثم ُتدَخَل في الجوارِب الرَّ

، وكان بارداً، فْلَيَتَوقَّ اأَْن َيْبَتلَّ وَيرَطَب. فاإِْن َلِب�َض الُخفَّ

الأَدهاِن،  جميُع  عنها:  الَبْرِد  اآفَة  َفَيدفُع  الأَطراُف،  بِه  ُح  ُتْم�صَ ومّما 

اأَقواها  و�َصن؛ والَقِطراُن  ئبِق، ]16ب[ والبان، وُدهُن الغار، وال�صَّ كُدهِن الزِّ

كّلها ِفْعاًل في ذلك، فاإنَّه َيمنُع الَبْرَد والَعَفَن.

ْلُك. ثار، والَم�ْصُي، والدَّ جَل: َتغييُر الدِّ ومّما َينفُع الرِّ

* * *
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ِعالُج َقْمِر)1) الَعْيِن، من َكْثَرِة النََّظِر اإِلى الثَّْلِج

1- َمن َيخ�صى اأَن ُتْقَمَر َعْيُنُه، فْليكْن ِلبا�ُصه �َصواداً، وْلَيْعَتمَّ ِبِعمامٍة �صوداء، 

دَّ تحَت َعْيِنِه ِع�صابًة �َصوداء، حيُث َيَقُع العيُن عليها؛ وياأخْذ  اأَو َي�صُ

ِخْرَقًة �َصوداء، وُيدمِن النََّظَر اإِليها.

واد. وْلَيكْن َمن ُي�صاِيرُه من َحواليِه عليهم ال�صَّ

َعِر  دَّ على العينين ذلك المن�صوَج من ال�صَّ ومّما َينفُع غايَة النَّْفِع: اأَن َي�صُ

الأَ�صوِد، من اأَذناِب الخيِل)2)، الذي َي�صتعمُله الأَتراُك في اأَ�صفارهم.

* * *

يُُّز الَب�رضَ من الثلج. )القامو�ض).
)1) الَقْمُر: حَتَ

واّب. وكاأَنَّ الّنا�صخ اأَراد اإِحدى الكلمتني. )2) بعدها يف �ض: الدَّ
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ديِد ِعالُج التََّعِب والإِْعي�ِء ال�سَّ

�صاعًة،  َنَزَل  ذا  اإِ َفْلَي�ْصَتِرْح  بًا،  َن�صَ �َصَفِرِه  من  وَلقَي  واأَْعيا،  َتِعَب  َمْن   -1

ثم ْليدخل الحّماَم؛ فاإِْن لم ُي�صاِدف الحّماَم، فْليدخْل في ماٍء حارٍّ 

َليِّنًا،  َتَدلُّكًا  َيَتَدلَُّك  ثم   ، َتْحَمرُّ وَتكاُد  َرُتُه  َب�صَ َتليُن  ما  ِبَقدِر  ُهنيهًة 

تاًء. خ بُدهٍن قد ُطِبَخ فيه، اإِذا كان الّزماُن �صِ َله، ثم َيَتَمرَّ وْلَيْغِمْز َمفا�صِ

* * *
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اْخِتي�ُر َمن�ِزِل الَع�ْسَكِر

ِبوجوِه  وَي�ْصَتقبلوا  وابي،  والرَّ التِّالَل  يِف  ال�صَّ في  َينـزلوا  اأَن  َينبغي   -1

. وابَّ ماَل، وُيباعدوا الدَّ الِخياِم ال�صِّ

الأَغواَر  وْلَيْنـِزلوا   ، دِّ بال�صِّ ذلك  في  التَّدبيُر  فْليكِن  تاِء،  ال�صِّ في  واأَّما 

الِخياَم  قوا  ُيَفرِّ ول  الجنوَب،  وَي�صَتقبلوا  والِجباِل،  ]17اأ[  الآكاِم  واأُ�صوَل 

. وابَّ ها من بع�ٍض، وكذلك الدَّ بع�صَ

* * *

Zad_Safar_Book.indb   95 12/8/09   9:43 AM



97

25

تَْدِبيُر راِكِب البَْحِر

َد من ُربوِب الَفواكِه، ومن  اأَْن يَتزوَّ 1- َينبغي لمن ُيريُد ُركوَب البحِر، 

الأَدويِة الُمعتادِة، وُيِقلَّ ِغداَءُه قبَل ذلَك اأَّيامًا، ويجعَله من الَمعونِة 

َنِة  كِّ للَمعدِة؛ ول َينظَر اإِلى الماِء يوَم َيركُب؛ وْلياأخْذ من الأَ�صياِء الُم�صَ

الحام�ِض،  ّماِن  الرُّ ، وَحبِّ 
ّ
الُخرا�صاني ْيِن  كالطِّ الَغْثِي،  من  للَمعدِة 

عروِر. ّماق، والزَّ وال�صُّ

فاإِْن لم َي�صكِن الَغْثُي، فْلَيَتَقَياأْ َمّراٍت، ثم ْلَياْأخْذ ُربوَب الَفواِكِه.

* * *
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نَُكٌت في ُركوِب البَْحِر

1- كاَن ُيقاُل: الَبْحُر َخْلٌق عظيٌم، َرِكَبُه َخْلٌق �صعيٌف؛ دوٌد على عوٍد)1).

عجائِب  من  اأَعجَب  يَت،  راأَ �َصيٍء  اأَّي  البحِر:  ُرّكاِب  لبع�ِض  وقيَل   -2

البحِر؟ قال: �َصالَمتي منه)2).

ْعَظَم َخَطراً من �صيئين:  3- ُيقال: لي�ض �صيٌء من اأُموِر َبني اآدَم، اأَْهَوَل واأَ

ُركوِب البحِر، وُح�صوِر الحرِب.

4- وقال بع�ُض الُعلماِء: لم ُيْبِق غاية من الِحر�ِض، َمن ركَب البحَر.

الممدوِح،  لى  اإِ البحِر  لراكب  فاعِة  ال�صَّ في  قيَل  ما  اأَح�صِن  ومن   -5

، وهو على 
ّ
الُمَهلَّبي يزداد)5)  بن  لِب�ْصِر  ُعَيْيَنَة)4)  اأَبي  ]ابن[)3)  قوُل 

)1) التمثيُل واملحا�رضة 259 وعيون الأَخبار 137/1 وبيان اجلاحظ 113/2 و78/3. 

والقول لعمرو بن العا�ض.

)2) التمثيل واملحا�رضة 259 وثمار القلوب 817/2.

)3) الزيادة لزمة.

احل�صني؛  بن  طاهر  ب�صحبة  ًا  خمت�صّ كان   ،
ّ
املهلَّبي ُعيينة  اأَبي  بن  د  حممَّ بن  اهلل  عبد   (4(

وّله طاهر اليمامة والبحرين، وملّا ُعزل عاتبه وهجاه. )الأَغاين 85/20 و104 

وال�صعر وال�صعراء 872/2 وكامل املرّبد 540/2).

)5) كذا يف �ض!. �صوابه: داود بن يزيد بن حامت بن قبي�صة بن املهلَّب بن اأَبي �صفرة، 

ند. )طبقات ابن املعتز 290). وكان واليًا على ال�صِّ
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]الكامل[ ْنِد)1):  ال�صِّ

ــِه ِب ـــَك  ـــْي اإِلَ ــْت  ــَف ــَط َخ ـــــَراأً  اْم البَْحِر)2)اإِنَّ  َمراِكِب  َغْيُر  البَْحِر  في 

ــُه ــْحــِمــُل ــتَ ـــِه َف ـــ�ُح ب ي ـــرِّ ــريتـَــْجـــري ال ــْج ـــ�ً فـــال تَ ـــ�ن ـــفُّ اأَحـــي ـــُك وتَ

َفْت َع�سَ كلَّم�  ــَة  ــيَّ ــِن ــَم ال ـــرى  ويَ
ْعِر)3) والذُّ ــْوِل  ــَه ــْل ِل ـــِه  ِب ــــٌح  ِريْ

َدُه تُــــَزوِّ ـــ�أَْن  ب لَْلُم�ْستَِحقُّ  الَفْقِر)4)]17ب[  ــَن  م ــُه  ل ــــ�ِن  م الأَ ــَب  ــتُ ُك

  :(6(
ّ
د بن ِعْمران التَّْيمي 6- واأَح�صُن منه قوُل ِدْعِبٍل)5) لمحمَّ

)1) الأبيات يف بيان اجلاحظ 75/4 وطبقات ابن املعتز 291 لعبد اهلل بن حممد بن اأبي 

عيينة؛ وهي يف ديوانه 7.

)2) يف امل�صادر: .. بع�ض مراكب البحر.

)3) يف �ض: ... كلما عطفت. وحتتها: ع�صفت. �صح.

)4) يف �ض: ... يزّوده !.

املاأمون وَمن  اللِّ�صان، هجا   هّجاٌء خبيث 
ٌّ

عّبا�صي �صاعٌر  اخلزاعي:   
ّ
بن علي )5) دعبل 

ال�ّصيعة امل�صهورين، فبقي طيلة حياته هاربًا متواريًا؛ تويف �صنة  دوَنه، وكان من 

كتاب  من  ومنتخب   849/2 وال�صعراء  وال�صعر   120/20 )الأَغاين  246هـ. 
ال�صعراء 42).

، اأَبو �صليمان، 
ّ
د بن طلحة بن ُعبيد اهلل التَّيمي د بن عمران بن اإِبراهيم بن حممَّ )6) حممَّ

قا�صي املدينة؛ تويف �صنة 154هـ يف زمن اأَبي جعفر املن�صور. )الوايف بالوفيات 

.(234/4
والبيتان يف ديوان دعبل 395. وهما يف طبقات ابن املعتز 149 لأَبي الغول.  

وروايتهما يف امل�صدرين:  

يجوزه لي�ض  البحر  هذا  كان  ُمخاطِروقد  اأَو  َذنبِه  من  خائٍف  �صوى 

هيِّنًا ُجـــوِدَك  ُمــرتــاِد  على  القناطِرف�صار  ُمحكماُت  عليه  كـــاأَنَّ 

]= لأَبي الغول[ كلمته يف داود بن يزيد بن  وقال ابن املعتّز: ومّما ُي�صتح�صن له   

قد  داود، وكان جواداً  قيل يف  ما  اأَ�رضف  من  الق�صيدة  املهلبِّي.... وهذه  حامت 
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]الطويل[

يَجوُزُه لي�َص  البَْحُر  هذا  ك�َن  ُمخ�ِطُروقد  اأَو  خ�ِئٌف  اإِلّ  النّ��ِص  مَن 

ع�ِمراً ب�بِْتن�ِئَك  اأَِنْي�س�ً  حى  ــــ�أَنَّ لـــُه الآمـــــ�َل فــيــِه الــَقــنــ�ِطــُرف�أَ�سْ ك

* * *

مدحه جماعٌة من املحدثني.

واب ما  قلت: حماٌل اأَن يكون حممد بن عمران هو املمدوح بهذين البيتني؛ وال�صَّ  

ورد يف طبقات ابن املعتّز، كما ُذكر اأَعاله.
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27

َفِر ِفْقُه ال�سَّ

ُتوؤَّدى  كما  ُه،  ُرَخ�صُ ُتْقَبَل  اأَْن  ُيِحبُّ  تعالى  اهلَل  »اإِنَّ  الَخَبِر:  في   -1

ُه«)1). َفراِئ�صُ

عنه:  اهلل  ر�صَي  الخّطاِب  بن  لعمر  قلُت  قال:  اأُميََّة)2)،  بن  َيعلى  وعن   -2

 { يقول:{ تعالى   
َ
اهلل اإِنَّ 

منُه،  َعجبَت  مّمـا  َعجبُت  لقـد  فقـال:  اأَِمّنا.  وقـد   ]101 ]الّن�صاء: 
َق اهلُل  دَّ َدَقٌة َت�صَ َفِر، �صَ الِة في ال�صَّ ُر ال�صَّ   فقال: »َق�صْ

َّ
ف�صاأَلُت النَّبي

َدَقَتُه«)3). ِبها َعليكم، فاْقَبلوا �صَ

وها  َدَقٌة، فال َتُردُّ ُة من اهلِل تعالى �صَ ْخ�صَ 3- وكاَن ابُن عّبا�ٍض َيقوُل: الرُّ

عليه.

اأَربَع  ِر  الَح�صَ في  الَة  ال�صَّ َفَر�َض  اهلَل  اإِنَّ   :- عنُه  اهلل  ر�صي   - وعنُه   -4

اهلل  »اإِنَّ   : اهلل  ر�صول  قال  قال:  ابن عمر،  ... عن   :108/2 اأَحمد  م�صند  )1) يف 

ُه، كما يكره اأَن ُتوؤْتى َمع�صيُته«. يحبُّ اأَن ُتقبل ُرَخ�صُ

، اأَبو خلف؛ اأَ�صلم يوم فتح مكة، و�صهد الّطائف 
ّ
ميَّة بن اأَبي ُعبيدَة التَّميمي

)2) يعلى بن اأُ

حابة. )تهذيب الكمال  وُحنينًا وتبوك مع ر�صول اهلل ، وكان من اأَ�صخياء ال�صَّ

.(378/32
)3) 2- اأَخرجه م�صلم )686) والنَّ�صائي )1433) وابن ماجه )1065) والطربي يف 

تف�صريه 405/7 و406.
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َفِر َركعتين، وفي الَخوِف ركعًة)1). َركعاٍت، وفي ال�صَّ

َفِر؛ ما َخال  الِة في ال�صَّ ِر ال�صَّ 5- ول ِخالَف بيَن الُفَقهاِء، في جواِز َق�صْ

ْبِح والَمغرِب، وذلَك َتخفيٌف من اهلِل َتعالى وَرحمٌة،  الَتي ال�صُّ �صَ

اأَراَد منُه الُي�ْصَر ل الُع�ْصَر)2) ِلعباِدِه.

]الخفيف[ 6- وقال بع�ُض الأَعراِب)3): 

َحي�تي الُم�س�فرين  ــي  ف ــ�ِللـَـْيــتَــنــي  ــْرح ــتَّ ــ�ل ب الــمــقــ�َم  ـــُد  ـــري نُ ل 

�ِستٌّ ِمــْنــُهــنَّ  تـَـِطــْيــُح  ِبَخْم�ٍص  ــيبــل  ــ�ل ــب ِب ــــرُّ  ــــُم تَ ل  وثَــــالثــــيــــَن 

والثَّالثيَن:  َركعاٍت؛  �صتُّ  منهنَّ  َيذهُب  لواٍت  �صَ خم�ض  َيعني  ]18اأ[ 

َيعني �صهر رم�صان.

ُم عنـد َعـَدِم المـاِء؛ كما قــال اهلل تعــالـى:   ـَفِر: التََّيـمُّ 7-   ومن ُرَخـ�ِض ال�صَّ

 { }

]المائدة:6[)4).

ْرَبٌة ِللَوْجِه، واأُخرى للَيدين. ْرَبتان: �صَ ُم �صَ 8- والتَّيمُّ

جليِن في  ْيِن، َمكاَن َغ�ْصِل الرِّ : الَم�ْصُح على الُخفَّ 9- ومن ُرَخ�ِض النَّبيِّ

الو�صوِء؛ للمقيم يومًا وليلًة، وللُم�صاِفِر ثالثَة اأَّياٍم ولياليها.

يف  والطربي   (1068( ماجه  وابن   (1247( داود  واأَبو   (687( م�صلم  اأَخرجه   (1(

تف�صريه 419/7.

)2) يف �ض: ل للع�رض!.

)3) البيتان بال ن�صبة يف الأَزمنة والأَمكنة للمرزوقي 66/2.

)4) يف �ض: فاإِن مل جتدوا ماًء...!.
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َفِر«)1). ياُم في ال�صَّ 10- وفي الحديث: »لي�َض مَن الِبرِّ ال�صِّ

* * *

 (1665( ماجه  وابن  و)2256)   (2255( والنَّ�صائي   (710( الرتمذي  اأخرجه   (1(

واأَحمد يف م�صنده 434/5.
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28

َفِر َغَزُل ال�سَّ

ولي)1) لأَحمد بن �ُصليمان بن َوهٍب)2) في ُغالٍم لُه خرَج  1- اأَن�صَد ال�صُّ

]الهزج[ اإِلى الكوفِة ِلَقْب�ِض ِرزِقِه: 

ـــبِّ َمـــــْذروَفـــــْه ـــ�ـــسَّ ـــــــوُع ال ــْهُدم ــوَف ــغ ــسْ ــ� ـــبِّ َم ـــ�ـــصُ الـــ�ـــسَّ ـــْف ونَ

ـــْدِر الْـــ ـــبَ ــــى ال ــوِق اإِل ـــَن الــ�ــسَّ ـــْهم ـــكـــوَف ـــ�ل ــــُع ب ــــُل ــــْط لـَــــــذي يَ

2- ومن اأَح�صِن ما قيَل في ُم�صاِفٍر َيزداُد ُح�ْصنًا في �َصَفِرِه، كالهالِل الذي 

َيْنحو على �َصْيِرِه، وفي ِمثاِلِه؛ قوُل ابِن َطباَطبا)3):   

ثنا اليزيدّي، قال: كتب اأَحمد بن  ه: حدَّ ويل 204 ما ن�صُّ )1) جاء يف اأَدب الكّتاب لل�صُّ

اإ�صماعيل ]= نطاحة[ اإىِل عّرام، وهو بالكوفة مع موله، كتابًا عنوانه: ]البيتان[

وجاء يف معجم الأُدباء 271/1 والوايف بالوفيات 402/6: وكان لأَحمد ]بن   

�صليمان بن وهب[ خادٌم ُيقال له: عّرام، وُيكنى اأَبا احل�صام، وكان يهواه جّداً؛ 

ًة اإِىل الكوفة ب�صبب رزقه مع اإِ�صحاق بن عمران، فكتب اإِىل اإِ�صحاق:  فخرج مرَّ

]البيتان[.
ويل  د بن يحيى ال�صُّ ويل! وهذا حماٌل، لأَن وفاة اأَبي بكر حممَّ يف �ض: اأَن�صدين ال�صُّ  

�صنة 336هـ. والثعالبي ولد �صنة 350هـ.

ناظمًا  فا�صاًل،  بارعًا  كان  الكاتب،  وهب،  بن  �صليمان  بن  اأحمد  الف�صل،  اأَبو   (2(

ناثراً، تقلَّد الأَعمال، ونظر يف جباية الأَموال؛ تويف �صنة 285هـ. )معجم الأُدباء 

269/1 والوايف بالوفيات 401/6).
د بن اأَحمد، ابن َطباطبا العلوّي؛ �صاعٌر مفلٌق، وعاملٌ حمّقٌق، �صائع  )3) اأَبو احل�صن، حممَّ

كر؛ ُولد باأَ�صبهان، تويف �صنة 422هـ. )معجم الأُدباء 2310/5  ال�صعر، َنبيه الذِّ

والوايف بالوفيات 79/2).
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]الخفيف[  

ْم�ُص َغْيرى بََحْت لُه ال�سَّ َحْيرىُقْل ِلَمْن اأَ�سْ ــِق  الأَْف في  تُ�س�ُم  فيم�  َفْهَي 

ُح�ْسن�ً �س�َفْرَت  حيَن  اْزَدْدَت  ْيرااإِنََّك  ْيُر �سَ ْم ُح�ْسَن َوْجِهَك ال�سَّ لم يَ�سِ

ــــوِرِه في ــهــالِل مــن نُ �َسْيراكـــ�ْزِديـــ�ِد ال اْزداَد  كّلم�  ْهِر  ال�سَّ ِل  اأَوَّ

]الوافر[ باَي)1):  3- وقلُت في �صِ

ــفــ�ُر]18ب[ َفَديُْت ُم�س�ِفراً َرِكَب الَفي�في ــِه الــ�ــسِّ ــِن ــحــ��ــسِ ــي َم واأَثَّــــــَر ف

الَفي�في يْـــِه  َخـــدَّ َوْرَد  ــُك  الُغب�ُر)2)تُــَمــ�ــسِّ ْدَغْيِه  �سُ ِم�ْسَك  وَعْنبََر 

]الطويل[ ِه)4):  4- واأَن�صَد البافي)3) - رحمُه اهلل - لنف�صِ

وتــ�ِركــ�ً الَعتيِق  البَْيِت  ـــَر  زاِئ اأَْجَدرااأَيــ�  ك�َن  ُزْرتَني  لو  الهوى،  َقتيَل 

ع��ِسق�ً تَْقتُُل  ثم  اْحِت�س�ب�ً  َفَديْتَُك ل تْحُجْج ول تَْقتُِل الَورى)5)تـَـُحــجُّ 

]الب�صيط[ 5- اأَبو الَفَرج الَبّبغاء)6): 

وح 688. والأبيات يف ديوان ابن طباطبا 52. عن َروح الرُّ  

وح 688. )1) ديوان الثعالبي 55 والتوفيق للتلفيق 138 وَروح الرُّ

يه ال�ّصوايف. َك ورَد خدَّ )2) كذا يف �ض. وروايته يف امل�صادر: فم�صَّ

د البايف اخلوارزمي، �صيخ ال�ّصافعيَّة يف زمانه؛ تويف  د، عبد اهلل بن حممَّ )3) هو اأَبو حممَّ

الم 368/11  �صنة 398هـ. )يتيمة الدهر 122/3 وفيه: الّنامي! وتاريخ مدينة ال�صَّ

وتاريخ الإِ�صالم 787/8).

)4) البيتان له يف يتيمة الدهر 123/3 وَمن غاب عنه املطرب 149 )�صعالن) و168 

)�صامّرائي).

يف �ض: الباى! بال اإِعجام.   

)5) يف �ض: ... ل حتّج...!.

عبد الواحد بن ن�رض املخزومي، من اأَهل ن�صيبني؛ لّقب بالبّبغاء للثغٍة فيه؛ اتَّ�صل    (6(
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ــًة َغزايــ� غــ�زيــ�ً اأَتَـــِت الأَْحــــزاُن غــ�ِزيَ حيَن  والأَح�س�ِء  ــوؤادي  ُف اإِلــى 

ف�ْرِمِهُم وِم  ــرُّ ال ُكم�ُة  بــ�َرَزتْــَك  بََرزااإِْن  َمن  ُكلَّ  يَْقتُْل  َعْينَْيَك  ِب�َسْهِم 

* * *

398هـ.  اإىِل املو�صل وبغداد فنادم ملوكها؛ تويف �صنة  انتقل  ولة، ثم  الدَّ ب�صيف 

دم�صق  تاريخ  وخمت�رض   260/12 ال�صالم  مدينة  وتاريخ   236/1 الدهر  )يتيمة 

.(265/15
والبيتان يف ديوانه 58 ويتيمة الدهر 260/1 ولباب الآداب 105/2.  
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29

َفِر اأَح�سُن م� قيَل في الَمف�وِز، واأَحواِل ال�سَّ

راِب والَجوِّ والَمَطِر وِذْكِر ال�سَّ

َم�صعوٍد  َقوُل  وُطوِلها،  الَمفاوِز  َو�صِف  في  �َصمعُت  ما  اأَح�صِن  من   -1

]الرجز[ ِة)1):  مَّ اأَخي ذي الرُّ

ــــراُب يُـــْلـــَمـــُح ـــــِه الــــ�ــــسَّ وَمــــْهــــَمــــٍه ِب

ُح)2) ـــــرَّ ـــــَط ــــيــــُلــــُه مـــن ُطــــوِلــــِه ُم َدِل

ــْطــَلــحــوا ــى يَ ــتّ ـــوُم ح ـــَق ــِه ال ــي ـــــــْداأَُب ف يَ

ـــوا ـــَرح ـــْب ـــــــ�أَْن لـــم يَ ــــوَن ك ثـــم يَــــَظــــلُّ

ــوا ــح ــبَ ــسْ ــُث اأَ� ــْي ــَح ـــوا ِب ــ� اأَْمـــ�ـــسَ ــم ــ�أَنَّ ك

]الطويل[ 2- وقوُل ابِن عّباٍد)3): 

ة. )الأَغاين 2/18 - 3 وال�صعر  مَّ باب، اأَخو ذي الرُّ )1) م�صعود بن عقبة، من عدّي الرِّ

وال�صعراء 528/1 ومعجم ال�صعراء 284).

الأ�صطار له، يف ديوان املعاين 893/2 وجمموعة املعاين 331 والتذكرة احلمدونيَّة   

394/5 والت�صبيهات 73 ونهاية الأَرب 216/1.
وال�صناعتني   66/1 والذخائر  والب�صائر   73/3 احليوان  يف  ن�صبة،  وبال   

 .284
ح. ح: كذا يف �ض. ويف امل�صادر: مطوَّ )2) فوق )طوله) يف �ض: َهوِلِه. �صح. ومطرَّ

احب بن عّباد 224. )3) ديوان ال�صّ
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وح�ِفٍر ِبُخفٍّ  تُْطَمْث  لم  يَغوُروتَْيه�َء  كيَف  النَّْجُم  فيه�  ــْدِر  يَ ولم 

بـَـْيــنَــهــ� َمــعــ�ِلــَم  اأَلّ  ــهــ�  ــُم ــ�ِل ــع ُغــــروُرَم الــَمــ�ــســيــَر  اأنَّ  واآيـــ�تـُــهـــ� 

َحروُرَفَلو قيَل للَغْيِث: ا�ْسِقه� م� اْهتَدى لََه� وْهَي  الأَر�ِص  ِمْلَء  ج�َز  ولو 

ْمتُه� والّلْيُل َوْحٌف َجن�ُحُه ميُر]19اأ[ تََج�سَّ �سَ ـــالُم  ـــظَّ وال ــرُّ  ــسِ � ـــَي  ـــ�أَنِّ ك

3- ومن اأَح�صِن ما قيَل في التَّفاوؤِل بها، َقوُل ]اأَبي[)1) اأَحمد بن اأَبي بكٍر 

]مخلَّع الب�صيط[ الكاتب)2): 

الَمف�َزْه)3)َقـــَطـــْعـــُت مـــن اآُمــــــَل الـــَمـــفـــ�َزْه ـــــُل  اآَم ِبــــِه  ــ�ً  ــع ــْط َق

بي ُنوا�ٍض)4):   ْكِب قوُل اأَ 4- ومن اأَح�صِن ما قيَل في ُنعا�ِض الرَّ

]الب�صيط[  

بَْينَُهُم ــواِر  الأَْك على  تَ�س�َقوا  َك�أْ�َص الَكَرى ف�نْتَ�سى الَم�ْسِقيُّ وال�ّس�قيَرْكٌب 

ُعه� وا�سِ ــْوُم  ــنَّ وال ــُهــم  �ــسَ ْروؤُ اأَ ــ�أَنَّ  ب�أَْعن�ِق)5)ك تُْعَمْد  لم  المنَ�ِكِب  على 

يادة لزمة.  )1) الزِّ

اأَحمد  اإِ�صماعيل بن  اأَبوه كاتب الأَمري  اأَبي بكر الكاتب، كان  اأَحمد بن  اأَبو  )2) وهو 

ال�ّصاماين، ووزير ابنه اأَحمد بن اإِ�صماعيل من بعده؛ فن�صاأ اأَبو اأَحمد ربيب النِّعمة، 

ف وبرع يف قر�ض ال�صعر. )يتيمة الدهر 64/4). ب وتظرَّ دَّ
فتاأَ

غرر  والأَني�ض يف   272 والإِيجاز  والإِعجاز   65/4 الدهر  يتيمة  له يف  والبيت   

التجني�ض 117 واأَجنا�ض التجني�ض 68 وملح امللح 557/2.

)3) اآمُل: مدينة باإِيران.

)4) ديوان اأَبي نوا�ض 334/1 و422/3 و266/4.

يوان: مل  )5) فوق )َتعمد) يف �ض: �صح. ويف الديوان: مل تدعم. ويف بع�ض ن�صخ الدِّ

تعمد.
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]الطويل[  :(1(
5- وقوُل ابن الُمْعَتزِّ

�سوا َفَغمَّ النُّع��ِص  َخْمَر  �ُسُقوا  النّواِئِمو�َسْفٍر  ي��ِص  الرِّ ــّواِر  نُ َكتَْغمي�ِص 

وُروؤُو�َسُهْم اأَْعن�َقُهْم  الكرى  َكَمْيِل ُغ�سوِن الأَيِْك تَْحَت الَحَم�ِئِماأَمــ�َل 

اللَّْيَل  ْفِر، وَمطاياهم، وُركوبهُم  ال�صَّ اأَح�صِن ما قيَل في ُنحوِل  6- ومن 

]الطويل[ اإِلى اآماِلِهم)2): 

�سوا َعرَّ الأَ�ِسنَِّة  ك�أَْمث�ِل  َغي�ِهبُْهوَرْكــٍب  تَ�ْسطو  واللَّْيُل  ِمْثِله�،  على 

ــدوُرُه �ــسُ تَــِتــمَّ  اأَْن  َعَلْيِهْم  ـــٍر  َعــواِقــبـُـْهلأَْم ــمَّ  ــِت تَ اأَْن  َعليهْم  ولي�َص 

راِب، قوُل بع�ِض الأَعراِب)3):   7- ومن اأَح�صِن ما قيَل في ال�صَّ

]الطويل[  

ك�أَنَّم� حتّى  ب�لحّج�ِج  ُف  ــــوَّ َمهي�ُص)4)اأَُخ الُفوؤاِد  في  َعْظٌم  َك  تََحرَّ

يَن�لَني اأَْن  من  الحّج�ِج  يَِد  َعري�ُضودوَن  اليَْعَمالِت  لأَيْ��دي  ِب�صاٌط 

ــرابـَـهــ� ــــ�أَنَّ �ــسَ ــ�ٌه ك ــب ــس � ــُه اأَ ــ�ِم ــه َرحي�ُص)5)َم الغ��ِسالِت  ب�أَيدي  ُمالٌء 

]الوافر[ 8- وقوُل اأَبي ِفرا�ٍض)6): 

ل فيه:  ... العوامِت. وَّ
)1) ديوانه 3/ 90. ورواية الأَ

)2) البيتان لأَبي متام يف ديوانه 229/1 والتذكرة احلمدونيَّة 398/5 وجمموعة املعاين 

.333
)3) الأَبيات بال ن�صبة يف التذكرة احلمدونيَّة 394/5.

)4) يف �ض: اأُحّرك... كاأَنَّها !.

)5) يف �ض: ... كاأَن اأ�رضابها !.

)6) يف �ض: وقول اأَبي ُنوا�ض!. والبيتان لأَبي فرا�ض احلمداين يف ديوانه 134 )اأَلتوجني) 

ية) و54 )النُّ�صخة املغربيَّة). و181 )النُّ�صخة التُّون�صَّ
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اآٌل ــدَّ  ــتَ اْم ــالُم  الــَظّ ــَر  انْــَحــ�ــسَ الِبح�ُراإِذا  ــَو  َوُه ُة  ُدرَّ ك�أَنّ�  ]19ب[ 

مــ�ٌء ـــَو  َوْه ــِر  ــواِظ ــنّ ال ــمــوُج على  ــ�ُريَ ــــَو ن ــِر َوْه ــواِج ــَه ــ�ل ــُح ب ــَف ــْل ويَ

]الطويل[  :(1(
ّ
�ْصَتمي 9- وقوُل اأَبي �َصعيٍد الرُّ

�سِبيبُه� َقْلبي  نــ�ِر  مــن  َمراِجُلْهوهــ�ِجــَرٍة  الِفراِق  َحرِّ  من  ج��َص  وقد 

ِلْيُت ِبه� والآُل يَْجري كم� َجرى ج�ِئَلْه�سَ للبَْيِن  َجْفنَيَّ  ِفي  ْمِع  الدَّ من 

10- ومن اأَح�صِن ما قيَل في َحرِّ الهجيِر قوُل ُعمر بن اأَبي ربيعة)2): 

]الطويل[  

�َسَجْرنَُه الّطواهي  َكتَنُّوِر  م�)3)ويـَــوٍم  رَّ تَ�سَ حتّى  الَجْزَل  فيِه  واأَلَْقْيَن 

�َسموِمِه اأَِجْيِج  في  ِبنَْف�سي  وب�لَعْن�ِص حتّى ابْتَلَّ ِم�ْسَفُره� َدم�)4)َقَذفُت 

ع�ِلم�ً النّ��ص  من  اأَلْقى  اأَْن  ـــُل  ُم�َسلِّم�اأُوؤَمِّ ـــمَّ  اأُِل اأَْن  اأَو  ــ�أَْخــبــ�ِرُكــْم  ب

]الخفيف[ 11- وقلُت)5): 

ــى ــّظ ــَل ــتَ يَ َهــــــــواوؤُه  ـــــوٍم  يَ ــْمُربَّ  ــيَّ ــتَ ــبٍّ ُم ــسَ ـــــوؤاَد � ــحــ�كــي ُف ــيُ َف

د، من اأَبناء اأَ�صفهان واأَهل  د بن احل�صن بن حممَّ د بن حممَّ : حممَّ
ّ
�صَتمي )1) اأَبو �صعيد الرَّ

بقة الكربى من �صعراء ع�رضه. )اليتيمة 300/3). بيوتاتها، ويف الطَّ

والبيتان يف يتيمة الدهر 312/3.  

)2) الأَبيات له، يف ثمار القلوب 363/1 والتذكرة احلمدونيَّة 415/5 وَمن غاب عنه 

املطرب 65 )�صعالن) 95 - 96 )�صامّرائي).

ل فقط يف ديوانه )الق�صم املن�صوب) 500. وَّ
هرة 286/1. والأَ وبال ن�صبة، يف الزَّ  

)3) يف �ض: .... �صجرته !.

)4) يف �ض: قذفت بنف�صي اأَجيج يف �صمومه !.

وح 807. )5) ديوان الثعالبي 119 - 120 وَروح الرُّ
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َوْجهي: ُحــرَّ  ُه  ــرُّ َح كَّ  �سَ اإِْن  1)قلُت  ({ }

]الكامل[ بي ُنوا�ٍض)2):  12- ومن اأَح�صِن ماقيَل في الّناَقِة قوُل اأَ

تَنوَفٍة كــلِّ  َهـــْوَل  بي  َمْت  ـــــداُم)3)وتََج�سَّ اإِْق ُجـــــْراأٌَة  فيه�  َهــْوجــ�َء 

فك�أَنَّه� َوراَءهـــــ�  ــيَّ  ــِط ــَم ال ــــَذُر  ــــ�ُمتَ ُمــُهــنَّ َوْهـــــَي اأَم ــفٌّ تَــَقــدَّ ــسَ �

]الطويل[  :(4(
ّ
13- وقوُل اأَبي ِفرا�ٍض الَحْمداني

وبَْينَه� الــَكــالِل  بـَـْيــَن  م�  بـُـْعــَد  الُم�س�ِفُرَفي�  َعَلْيه�  يَْرجو  م�  ُقْرَب  وي� 

]الرجز[  :(5(
14- وقوُل ابن الُمْعَتزِّ

َرقــ�ِبــهــ� ـــٍه  ـــَم ـــْه َم ـــي  ف ــــٍة  ونــــ�َق ]20اأ[ 

ِبه�)6) ــرى  ــسَ � الـــــَورى  نــــ�َم  اإِذا  َهــــمٌّ 

ــ� ــه ــ�ِب ــــِب فـــي َذه ْك ــــرَّ ـــَي اأَمـــــــ�َم ال ـــْه َف

ــهــ� ــ�ِب ــت ِك ـــي  ف اهلل«  ــم  ــس ــ� »ب ــْطــِر  َكــ�ــسَ

* * *

)1) الفرقا: 65.

)2) ديوانه 126/1.

)3) يف �ض:  هو جاآيتها حزاٌة واإِقداُم!.

)4) ديوانه 120 )اأَلتوجني) و26 )النُّ�صخة التُّون�صيَّة) و105 )النُّ�صخة املغربيَّة).

)5) ديوانه 41/1.

ى. )6) فوق كلمة )الورى) يف �ض: ال�رضُّ
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30

ُرِق ال�ّس�قَِّة َفِر، وَكْثَرُة التََّقلُِّب في البالِد، وَقْطُع الطُّ اإِداَمُة ال�سَّ

َف بع�ُض الأُدباِء، رجاًل، فقال: َجّواَبٌة في الآفاِق، وَجّوالٌة في  1- َو�صَ

البالِد؛ فكاأَنَُّه َقذاٌة في َعْيِن الأَر�ِض، ُيَقلُِّبها من جانٍب اإِلى جانٍب.

َعْر�ِض  َقْطِع  في  ِر،  الَخ�صِ َخليفُة  كاأَنَّه  فقال:  مثَله،  اآخُر  وو�صَف   -2

الأَر�ِض)1).

َفُر َرْحَلُه،  احُب َرجاًل، فقال: ل ُيبالي اإِلى اأَيَن َحطَّ ال�صَّ 3- وو�صَف ال�صّ

ْهُر َرْبَعُه. ُر اأَيَن َخّط الدَّ ول ُيَفكِّ

َكِن  َفَر على الوطِن، والُغْرَبَة على ال�صَّ 4- وو�صَفه اأَي�صًا، فقال: ُيوؤِْثُر ال�صَّ

والَم�ْصَكِن.

من  واأَ�ْصرى  الأَمثاِل،  من  اأَ�ْصَيُر  هَو  فقال:   ، الُخوارزميُّ وو�صَفه   -5

الَخياِل.

الأُُفِق،  َجّواَبُة  البالِد،  َجّواَلُة  فقال:   ، الَهَمذانيُّ البديُع  وو�صَفه   -6

ُرِق. ، وَعّماَرُة الطُّ ُخْذروَفُة الَبرِّ

]الب�صيط[ 7- والإِماُم في هذا اأَبو تّماٍم؛ فاإِنَّه يقوُل)2): 

)1) ثمار القلوب 119/1 والكناية والتعري�ض 118 والتمثيل واملحا�رضة 21 وكنايات 

الأُدباء 380.

)2) ديوانه 308/3 - 310.
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الثّ�ني ول  تَــْوديــٍع  ُل  وَّ اأَ الــيَــْوَم  واأَ�ْسج�ني)1)م�  ي  َهمِّ في  اأَْكثَُر  البَْيُن 

�س�َعَدُه ْهــَر  الــدَّ فــ�إِنَّ  الــفــراَق  ِبُجْثم�نيَدِع  ُروحي  من  اأَْمَلَك  َف�س�َر 

َوَطٍن على  يَْربَْع  َمْن  ِر  الِخ�سْ اأَوط�نيَخليَفُة  الِعْي�ِص  َفُظُهوُر  بَْلَدٍة،  في 

واأَنَ� الهوى،  وبَْغداُد  َقومي،  اإِْخ��وان��يب�ل�ّس�ِم  وبالُف�ْصطاِط  قَّتَْيِن،  بالرَّ

نََعْت  �سَ ِبم�  ى  تَْر�سَ النَّوى  اأَُظنُّ  ُخرا�س�ِنوم�  اأَْق�سى  بي  تُبَلَِّغ  َحتّى 

]الخفيف[ 8- ]20ب[ وقال الُبحُتريُّ في هذا الَمعنى)2): 

َرْحلي الِعي�ُص  ِت  َحطَّ َحْيُث  ِمه�ديَوَطني  ـــَو  َوْه الــِو�ــســ�ُد  وِذراعـــي 

بَْعـ يََّرني  َف�سَ لــي  ُر  الِخ�سْ ــَم  الِبالِد)3)ُكــلِّ ِعــبــ�ِد  على  َعْين�ً  ـــَدَك 

ـــ ــ�لأَْه ــَت ب ــ�ِم ثـُــــمَّ ــواِدلـَـْيــَلــة لــي بــ�لــ�ــسّ ــ�ــسَّ ــ�ل ــــواِز يـَــومـــ�ً ولـَــْيـــَلـــًة ب ـ

ُد ابن عّباٍد ق�صيدًة  )4)، قال: كاأَنِّي بالخازِن)5) ُيْن�صِ َثني الحاِمديُّ 9- وَحدَّ

لها،  ُر  َيَتَزهَّ وهو  الَبداوِة،  وَطالَوَة  الح�صارِة  َحالوَة  َتجمُع  لُه، 

يوان: البني  )1) يف �ض: ... توديع هو الثاين . وحتت )هو): ول. �صح. وعجزه يف الدِّ

اأَكرث من �صوقي واأَحزاين.

)2) ديوانه 620/1.

هاب يف الأَر�ض هائمًا. يوان: ... على عيار البالد. والعيار: هو الذَّ )3) روايته يف الدِّ

د بن اأَحمد احلامدّي؛ وحامدة: من اأَعمال وا�صط؛ كان يف خدمة  )4) اأَبو عبد اهلل، حممَّ

ولباب   372/2 الدهر  )يتيمة  الغزل.  يف  اأَ�صعار  وله  خوارزم�صاه،  املوؤيّد  امللك 

الآداب 134/2). وا�صمه يف م�صادر اخلرب: حممد بن حامد احلامدي.

د، عبد اهلل بن اأَحمد اخلازن، من ح�صنات  )5) يف �ض: كاأَينِّ باحلارثي!!. وهو اأَبو حممَّ

خزانة  يتوىّل  احب،  ال�صّ خوا�ّض  من  وكان  الف�صل،  يف  اأَهلها  واأَعيان  اأَ�صبهان 

احب لهفوٍة كانت منه، فتنّقل يف البلدان ب�صع �صنني، ثم عاد  كتبه، ثم عزله ال�صّ

م�صتعطفًا نادمًا. )يتيمة الدهر 321/3).
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]الب�صيط[ وهي)1): 

اأَْهــــواِء ــَن  ــْي بَ نُْهبى  ُفـــــوؤاُدَك  ــذا  اآراِءه بيَن  ــورى  �ــسُ ــــَك  َراأْيُ وذاَك 

ُمْقتَ�َسٌم النُّْجِل  الُعيوِن  بيَن  ن�ُه من داِءَهــواَك  اأَ�سْ م�  لََعْمُرَك -  وداء - 

اإِلــى تَ�سيَر  اأَو  ــ�أَْر�ــصٍ  ب تَ�ْستَِقرُّ  ن�ئيل  َعْزُمُه  َقريٍب  ِب�َسْخ�ٍص  اأُخرى 

ويَْو ب�لَعقيِق  ويَوم�ً  ِبُحْزوى  ب�لُخَلْي�س�ِء)2)يَوم�ً  ويَوم�ً  ب�لُعَذيِب  م�ً 

تَْيم�ِءوتـــــ�َرًة تَــْنــتَــحــي نـَــْجـــداً واآِونَـــــًة َر  َق�سْ وَطــوراً  الَعقيِق  �ِسْعَب 

ذا فــ�إِ ــًة  ــْرَه بُ ِب�ُسْعدى  تَهيُم  َعْفراِءكــذا  ــَل  َو�ــسْ تَْبغي  َة  ــزَّ َع َهــِويْــَت 

)3) في ِكتاِبِه )كتاِب َمفاِخِر ُخرا�صان) اأَبياَت عليِّ بن 
10- واأَن�صَد الكْعبيُّ

]الخفيف[ الَجْهم)4): 

ــ� ــَروان ــْه ــنَّ ــَن وال ــْي ــَرِب ــْه ــنَّ ُحْلوان�)5)جــــ�َوَز ال اأَْم  اأَوؤُمُّ  ــ�  ــولي ــل اأََج

)1) يتيمة الدهر 191/3 ومعجم الأُدباء 702/2 ومعجم البلدان 386/2 )اخللي�صاء) 

نيَّة 124/4. وم�صالك الأَب�صار 374/12 والطبقات ال�صَّ

بالد  يف  والعقيق:   .(255  /2 )ياقوت  بنجد.  هناء  الدَّ جبال  من  جبل  ُحزوى:   (2(

138/4). واخللي�صاء:  )ياقوت  املدينة.  بناحية  العقيق  منها  ة،  اأَعقَّ اأَربعَة  العرب 

مو�صع مل يحّدده ياقوت )386/2). والُعذيب: ماٌء بني القاد�صيَّة واملغيثة، وهو 

من منازل حاّج الكوفة )ياقوت 92/4).

)3) هو عبد اهلل بن اأحمد بن حممود اأبو القا�صم الكعبي، رئي�ض املعتزلة وداعيتهم يف 

زمانه، تويف �صنة 319هـ.

)4) ديوانه 218 - 219.

وج من �صواد بغداد.  اأَو نهربيل -: ط�صُّ النهرتني... !. ونهر ِبني -  )5) يف �ض: .. 

والنَّهروان: كورٌة وا�صعٌة بني بغداد ووا�صط. وجلولء: مو�صٌع يف ال�ّصواد، على 

طريق خرا�صان. وُحلوان العراق: يف اآخر حدود ال�ّصواد مّما يلي اجلبال.
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الْر ُهبوَب  وَهبَّْت  ُعْقَله�  ــُط الــبُــْلــدانــ�نَ�َسَطْت  ــِب ــْخ ِريـــِح َهــوجــ�َء تَ

وَقْرميـ ُظــْهــراً  ــَواَن  ــْل ُح ـــنـــ�  َهَمذان�)1)اأَْوَرَدتْ بََّحْت  و�سَ لَْياًل  �ِسْيَن 

الْر اأَنَّ  ِبن�ديَك  َرْت  �َسمَّ م�  والّداِمغ�ن�)2)�َسدَّ  ِده�  َق�سْ من  َريَّ 

ُخرا�س� ــالَد  ِب ِبن�  تَُحيِّي  اأَو  ـــ�]21اأ[  اإِْخـــوان ــ�  ــه ــِل ــ�أَْه ب فـــ�أَْحـــِبـــْب  َن 

ِبـــَمـــْرٍو ـــ�  ـــَرْرن َم اإِذا  والم�ج�ن�)3)اأَنْــِظــريــنــ�  ــَق  زي ــرَّ ال َوَوَرْدنـــــ� 

ــٍم واإِدريـــــ ــْه الإِْخوان�)4)كــي نـُـَحــيِّــي ِديــــ�َر َج ونَ�ْس�أَُل  ونَْحي�  ـ�ٍص 

َح اأَْطراَف  ِة، فقال: َم�صَ ُرِق ال�ّصاقَّ 11- و�صَف البديُع الَهَمذانيُّ قاطعًا للطُّ

الَمحاِرِم،  اأَكتاَف  وَركَب  الَمواِرِد،  اأَهواَل  َم  وَتَج�صَّ الَمراِحِل، 

و�صاَبَر اأَْنَياَب الّنواِئِب.

ْت  َلَح�صَّ الُعقاُب  َراأَْتها  لو  ِعقابًا،  ي�صنُم  فقال:  اآخَر،  وو�صَف   -12

َقواِدَمها وَخوافيها، قبَل اأَْن ُتْكِمَل َت�صاُعَدها وَتراقيها.

* * *

)1) قرم�صني: مدينة بني همذان وحلوان. وهمذان: مدينة يف اجلبال باإِيران.

 من اأَحياء طهران. والّدامغان: بلٌد كبرٌي بني 
ٌّ

)2) الّرّي: مدينة باإِيران، وهي اليوم حي

ّي وني�صابور. الرَّ

الّزريق.  �ض:  ويف  ال�ّصاهجان.  مرو  مدينة  يخرتقان  نهران  وماجان:  زيق  الرَّ  (3(

ت�صحيف.

ه. )4) يف �ض: ... ديارفهم... * ونحيي!. وجهم: هو والد ال�صاعر. واإدري�ض: عمُّ
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31

التََّعلُُّل ِبتَْح�سيِن الُغْربَِة

ٌب، َفَخْيُر البالِد ما  َبَلِدَك َن�صَ َبْيَنَك وبيَن  1- قال بع�ُض الُحكماِء: لي�َض 

ْهَر عليَك)1). هِر، ولم ُيِعِن الدَّ َلَك، واأَعاَنَك على الدَّ َحَمَلَك وَجمَّ

2- وقال اآخُر: لي�َض على اأَديٍب ُغْرَبٌة.

3- وقال عليُّ بن َعبيدَة)2): الثَّْرَوُة َوطُن الَغريِب، والُع�ْصَرُة ُغْرَبُة الُمقيِم.

]ال�صريع[ َبْيدّي[)3):  4- ]وقال اأبو بكٍر الزُّ

ـــٌة ـــْربَ ـــ� ُغ ـــن ـــ�ِن ـــــ�ُنالـــَفـــْقـــُر فـــي اأَْوط ــي الـــُغـــْربَـــِة اأَْوط ـــمـــ�ُل ف وال

ـــٌد ــُه واِح ــلُّ ـــْيٌء ُك ــــــصُ �ـــسَ ـــَراَن ِجـــْيـــراُنوالأَْر� ـــْي ـــِج ويـَــْخـــُلـــُف ال

]الطويل[ 5- وقال اآخر)4): 

316 والتمثيل واملحا�رضة  املواقيت  317 واليواقيت يف بع�ض  املواقيت  يواقيت   (1(

400 واللطائف والظرائف 91 وبهجة املجال�ض 225/1 وزهر الآداب 386/1 
وتذكرة الأَب�صيهي )1109).

م اهلل وجهه.  كرَّ
ّ
وح 759 اإِىل اأَمري املوؤمنني علي ون�صب القول يف َروح الرُّ  

يحايّن الكاتب، اأَحد البلغاء والف�صحاء، له اخت�صا�ض   بن َعبيدة الرَّ
ّ
)2) اأَبو احل�صن، علي

ندقة. )الفهر�صت 133 وتو�صيح امل�صتبه 230/4). باملاأمون، وكان ُيرمى بالزَّ

اغب  )3) ما بني قو�صني زيادٌة لزمة. والبيتان له يف يتيمة الدهر 71/2 وحما�رضات الرَّ

261/2 ووفيات الأَعيان 373/4.
وح 759 واحلنني اإِىل الأوطان  وبال ن�صبة يف اللطائف والظرائف 92 وَروح الرُّ  

60 وتذكرة الأَب�صيهي )1112) و)1146).
)4) 5- البيتان لأَبي نوا�ض يف حما�رضات الّراغب 571/4 ولي�صا يف ديوانه.

اإِىل  واحلنني   92 والظرائف  واللطائف   318 املواقيت  يواقيت  يف  ن�صبة،  وبال   
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ــْرَوًة وثَ َمع��س�ً  ــصٍ  اأَْر� في  ِنْلَت  الَوَطْناإِذا  اإِلى  النِّزاَع  فيه�  تُْكِثَرْن  َفال 

ــَدٍة ــْل بَ ــُل  ــْث ِم بـَــْلـــَدٌة  لّ  اإِ ــَي  ه َمْنفم�  الزَّ على  َعْون�ً  ك�َن  م�  وَخْيُرُهم� 

بي َتّماِم)1):   6- ومن اأَح�صن ما قيَل في هذا الباِب َقوُل اأَ

]الطويل[  

ِد]21ب[وُطوُل ُمق�ِم الَمْرِء في الَحيِّ ُمْخِلٌق ــِرْب تَــتَــَجــدَّ ــتَ ــ�ْغ ِلــِديــبــ�َجــتَــْيــِه، ف

َمَحبًَّة ِزيَْدْت  ْم�َص  ال�سَّ َراأَيْــُت  اإِلى النَّ��ِص اأَْن لَْي�َسْت َعليهْم ِب�َسْرَمِدف�إِنِّي 

]الطويل[ ِه)2):   لنف�صِ
ّ
7- واأَن�صَدني اأَبو الَفْتح الُب�ْصتي

ِه ُم�ْستََقرِّ في  الم�ِء  ُمق�ِم  وَمْطَعم�)3)وُطــوُل  ــحــ�ً  وِريْ لَــْونــ�ً  يـُـَغــيِّــُرُه 

* * *

الأَوطان 59 واملو�صى 147 وتذكرة الأَب�صيهي )1138).

وح 759. والثاين يف َروح الرُّ  

وح 764. )1) ديوانه 23/2 وَروح الرُّ

وح 765. )2) ديوانه 289 )جممع) 333 )العا�صور) وَروح الرُّ

)3) يف �ض: .. مقام املرء... . وفوق )املرء): املاء.
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32

َذمُّ الُغْربَِة

وَفَقَد  ُه،  ْر�صَ اأَ فاَرَق  الذي  كالَغْر�ِض  الَغريُب  الُحكماِء:  بع�ُض  قال   -1

ْرَبُه؛ َفهو ذاٍو ل ُيْزِهُر، وذاِبٌل ل ُيْثِمُر)1). �صِ

ُم عليِه، ول  َتْراأَ مَّ 
اأُ اأََبَوْيِه، فال  َفَقَد  اآَخر: الَغريُب كاليتيم الذي  2- وقال 

اأََب َيِرقُّ لُه)2).

َمِحلٌَّة)3). 3- وقال اآخَر: الُغْرَبُة ِذلٌَّة، فاإِْن اأَْعَقَبْتها ِقلٌَّة، َفهي َنْف�ٌض ُم�صْ

4- وقال اآَخر: ُع�ْصُرَك في َبَلِدَك، َخْيٌر من ُي�ْصِرَك في ُغْرَبِتَك)4).

]الطويل[ 5- وقال الأَع�صى)5): 

319 والتمثيل واملحا�رضة  املواقيت  320 واليواقيت يف بع�ض  املواقيت  يواقيت   (1(

401 واللطائف والظرائف 92 ور�صائل اجلاحظ 387/2 واملحا�صن وامل�صاوىء 
490/1 وزهر الآداب 386/1 واملحا�صن والأَ�صداد 104 وحما�رضات الّراغب 

.573/4
)2) املحا�صن والأَ�صداد 104.

)3) املحا�صن وامل�صاوىء 490/1 واحلنني اإِىل الأَوطان 65.

)4) يواقيت املواقيت 320 واليواقيت يف بع�ض املواقيت 319 واللطائف والظرائف 

واملحا�صن   490/1 وامل�صاوىء  واملحا�صن   386/2 اجلاحظ  ور�صائل   92
والأَ�صداد 104.

)ح�صني)   163 )جاير)   89 الأَع�صى  ديوان  يف  وروايته  ق،  ملفَّ ل  وَّ
الأَ البيت   (5(

وحما�رضات الّراغب 574/4:

لُه َيجْد  ل  قوِمِه  عن  َيغرتْب  بامتى  ُمْغ�صَ َحوالْيِه  َرهٌط  لُه  َمْن  على 
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يَرى يََزْل  ل  َقوِمِه  عن  يَْغتَِرْب  وَم�ْسَحب�وَمن  َمــَجــّراً  َمظلوٍم  َم�س�ِرَع 

ىْء يُ�سِ واإِْن  �لح�ُت،  ال�سّ منُه  َكْبَكب�وتُْدَفُن  َراأْ�ِص  في  النّ�َر  اأَ�س�َء  م�  يكْن 

]الطويل[ 6- وقال الَعّتابي)1): 

ُغْربَتي اإِنَّ  تَْغتَِرْب،  ل  اأَبي  ابَْن  الَحن�ِظِلفيَ�  ك�أْ�َص  ْيِم  ال�سَّ ِبم�ِء  �َسَقْتني 

]الطويل[ 7- وقال اآَخر)2): 

َخلٍَّة َغيِر  من  الَمْرِء  اْغِتراَب  لَعجيُبواإِنَّ  لَــهــ�  يَ�ْسمو  ــٍة  ــمَّ ِه ول 

اأَْدَرَك الِغنى الَفتى ُذلًّ واإِْن  َغــريــُبَفَح�ْسُب  يُــقــ�َل:  اأَْن  ثَــــراًء  ـــ�َل  ون

]الب�صيط[ ِه)3):  8- ]22اأ[ واأَن�صدني اأَبو الَفْتح الُب�ْصتيُّ لنف�صِ

ِبِه يَ�ْستَِكنُّ  ُرْكن�ً  الــَمــْرُء  يـَـْعــَدُم  ــْهل  ــحــ�ِب ــِه واأَ�ــسْ ــي ــل ــًة بــيــَن اأَْه ــَع ــْن وَم

َمه�بَتُُه ــْت  ــلَّ َق َعــْنــُهــُم  ـــ�أَى  ن غ�ِبْهوَمــن  عن  غ�َب  لّم�  يُْحَقُر  ك�للَّْيِث 

لُه َيــرى  ــزاُل  َي ل  ِبُظْلٍم  وَم�ْصَحباوُيْحَطْم  َمَجّراً  َمظلوٍم  َم�صارَع 

320 واللطائف  322 واليواقيت يف بع�ض املواقيت  البيت يف يواقيت املواقيت   (1(

والظرائف 93.

وهو ثاين ثالثة بال ن�صبة يف الب�صائر والّذخائر 175/3.  

 املوؤدب، املعروف بابن 
ّ
)2) البيتان ملن�صور بن امل�صلم بن علي بن اأبي اخلرجني، احللبي

ميك، يف معجم الأُدباء 2730/6. ول ي�صّح ذلك، لأن وفاته �صنة 510هـ  اأَبي الدُّ

وقيل: بعد 520هـ.

322 واليواقيت يف بع�ض املواقيت 321  وهما بال ن�صبة، يف يواقيت املواقيت   

والأَ�صداد  واملحا�صن   502/1 وامل�صاوىء  واملحا�صن   93 والظرائف  واللطائف 

ل يف حما�رضات الّراغب 572/4. وَّ
106. والأَ

)3) ديوانه 227 )جممع) 72 )العا�صور).
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33

الَحنيُن اإِلى الَوَطِن

والِجَحَرِة  باِع،  لل�صِّ والأَْوُجِر  ْيِر،  للطَّ ِة  �صَ كالِع�صَ للّنا�ِض،  الأَْوطاُن   -1

للح�صراِت)1).

2- وقد َقَرَن اهلُل الُخروَج منها بالَقْتِل، حين قال َتعالى: {

 {

]الن�صاء: 66[)2).

وِء)3). [ الَوطِن، َلَخِرَبْت ِبالُد ال�صُّ 3- وكان ُيقال: لول ]حبُّ

لى  ُه باإِخواِنِه، وَحنيُنُه اإِ 4- وقال بع�ُض الُحكماِء: من اأَماراِت العاقِل: ِبرُّ

اأَوطاِنِه، وُمداراُتُه لأَْهِل زماِنِه)4).

بيعَة َتْنِزُع)5) اإِلى  5- وكان ُبْقر�ُط ُيد�وي كلَّ َعليٍل ِبعقاقيِر َبَلِدِه؛ فاإِنَّ �لطَّ

ِغذاِئها)6).

رف)؛ يف يواقيت املواقيت 102  ، يف كتابه )ُنتف الظَّ
ّ
المي )1) القول لأَبي علي ال�صَّ

واليواقيت يف بع�ض املواقيت 142 وتذكرة الأَب�صيهي )962).

)2) املحا�صن وامل�صاوىء 487/1 واملحا�صن والأَ�صداد 104 واحلنني اإِىل الأَوطان 39.

)3) القول لعمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه يف البيهقي 487/1 واملحا�صن والأَ�صداد 

102 واحلنني اإِىل الأَوطان 40. والزيادة منها.
)4) احلنني اإىِل الأَوطان 40.

)5) يف �ض: ينـزع !.

)6) ر�صائل اجلاحظ 387/2 والبيهقي 487/1 واملحا�صن والأَ�صداد 103 واحلنني اإِىل 
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ر�ُض  ِه، كما َت�ْصَتْرِوُح الأَ لى اأَر�صِ 6- وقال جالينو�ض: َي�ْصَتْرِوُح الَغريُب اإِ

الَجْدَبُة اإِلى اأَوائِل الَقْطِر)1).

قوَن  َيَتَحقَّ ول  اأَْوطاِنِهم،  اإِلى  َيِحنُّوَن  الّنا�ُض  زاَل  ما   : الكْعبيُّ وقال   -7

واأَجاَد؛  ذلك  عن  َح  واأَْف�صَ ومي  الرُّ ابُن  جاَء  حتى  الحنيِن،  �صبَب 

]الطويل[ فقال)2): 

جــ�ِل اإِلـَـْيــِهــُم ــرِّ ــَب اأَْوطــــ�َن ال ُهن�ِلك�وَحــبَّ ب�ُب  ال�سَّ �ه�  َق�سّ ـــ�آِرُب  َم

ــُهــُم ــَرتْ َذكَّ ــْم  ــُه اأَْوطــ�نَ ـــروا  َذَك ِلَذِلك�اإِذا  َفَحنُّوا  فيه�  ب�  ال�سِّ ُعهوَد 

ومنُه  َدَرْجُت،  فيِه  الذي  ي  ُع�صِّ ذلك  فقال:  َوَطَنُه،  هم  بع�صُ وَذكر   -8

َخَرْجُت.

تي، وَمْجَمُع اأُ�ْصَرتي. 9- وَذكر اآَخر، فقال: َمْقَطُع �ُصرَّ

]الب�صيط[ 10- ]22ب[ و�صمَع اأَبو ُدَلف الِعجليُّ رجاًل ُين�صُد)3): 

الأَوطان 40.

)1) ر�صائل اجلاحظ 387/2 والبيهقي 487/1 واملحا�صن والأَ�صداد 102 واحلنني اإِىل 

الأَوطان 40.

وح 756 وزهر الآداب 681  )2) اخلرب والأَبيات يف: معجم ال�صعراء 146 وَروح الرُّ

- 682 وديوان املعاين 985/2 - 986 وامل�صون 207 ونهاية الأَرب 415/1 

ومي 1826/5. وديوان ابن الرُّ

وب�رضح   87 اجلواليقي  برواية  احلما�صة  يف  ويل،  ال�صُّ العّبا�ض  بن  لإِبراهيم  البيتان   (3(

وح 760 وديوانه 151 - 152. الأَعلم 709/2 وَروح الرُّ

 بن اجلهم يف ديوانه 216.
ّ
وهما لعلي  

املجال�ض  وبهجة   493/1 والبيهقي   59 الأَوطان  اإِىل  احلنني  يف  متام،  ولأَبي   

244/1 ـ 245. ولي�صا يف ديوانه.
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َدَعٍة في  الَعْي�ِص  َخْف�ُص  يَْمنََعنََّك  ْوط�ِن)1)ل  واأَ اأَْهــٍل  اإِلى  نَْف�ٍص  نـُـُزوُع 

ِبه� َحَلْلَت  اإِْن  ــالٍد  ب ِبــُكــلِّ  ــِجــْيــراِنتَْلقى  ــ�ً ِب ــران ــْي ــٍل وِج ْه ــ�أَ ـــاًل ب اأَه

لى  اإِ الحنيِن  في  الَكَرِم  من  قاِئِلِه  ِلُبْعِد  للعرِب؛  ْعٍر  �صِ اأَلأَُم  فقال: هذا 

الأَوطاِن.

* * *

دو�صي، يف احلما�صة ب�رضح الفار�صي 179/2. وملوؤّرج ال�صَّ  

واليواقيت يف   318 املواقيت  ويواقيت   234/1 الأَخبار  عيون  ن�صبة، يف  وبال   

وديوان   23/3 الفريد  والعقد   92 والظرائف  واللطائف   316 املواقيت  بع�ض 

املعاين 402/1 و982/2 واملحا�صن والأَ�صداد 109 واحلما�صة ب�رضح املرزوقي 

277/1 والتربيزي 269/1 وزهر الأَكم 215/1.
)1) يف �ض: فوق )نف�ض): قلب. وفوقها �صح.
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34

ِذْكُر الأَيّ�ِم ال�ّس�ِلَفِة

]الطويل[ بي تّماٍم)1):  1- من اأَح�صِن ما قيَل في ذلك قوُل اأَ

َمــواِهــبــ� اإِلّ  ــِت  ــْن ُك ــ�  م َحب�ِئب�اأَاأَيـــ�َمـــنـــ�  الحبيِب  ب�إِ�ْسع�ِف  وُكْنِت 

البُك� في  ِلَعْهِدَك  تَْجديداً  َغراِئب��َسنُْغِرُب  اإِلّ  الأَيّـــ�ِم  في  ُكــْنــِت  َفم� 

]الطويل[ ومي)2):  2- وقال ابُن الرُّ

ــ� ولَــيــ�لــيــ� ــن ــــ�ً ل ــــ�م يّ ـــــُر اأَ ـــــْذُك ْجِناأَتَ ْبَحِة الدَّ و�ِص في �سُ َمح��ِسنُه� ك�لرَّ

وك�أَنَّه� َمــحــمــوَدًة  َخــَلــْت  الأَْمـــِنُعــهــوٌد  ُحــلَّــِة  في  اِت  ــذَّ ــلَّ ال ُمع�نََقُة 

]الكامل[ 3- وقال ابُن َطباَطبا)3): 

كـــ�أَنَّـــهـــ� الـــلِّـــقـــ�ِء  ـــــــــ�ُم  اأَيّ ــ�هلِل  ــالم ــ� اأَْح ه ــرِّ ــِة َم ــْرَع ــ�ــسُ ــْت ِل ــ�نَ ك

َهوًى لأَخــي  َرْحَمًة  َعْي�ٌص  داَم  ــ�لو  ودام ــروُر  ــ�ــسُّ ال ذاَك  لــي  ــــ�َم  لأَق

ُعْمِرن� من  ُخْذ  الَمْفقوَد  َعْي�َسن�  اأَيّـــ�مـــ�ي�  ــبــ�  الــ�ــسِّ مــن  وُردَّ  عــ�مــ�ً 

]الكامل[ 4- وقال اأَي�صًا)4): 

ِبِطْيِبه� ــُت  ــْع ــِج ُف ـــــ�ٍم  لأَيّ الأَْعيُِن�َسقي�ً  لَْحِظ  ِمْثَل  ْت  َفَمرَّ َرْت  َق�سُ

)1) ديوانه 145/1.

)2) ديوانه 2456/6 وثمار القلوب 866/2.

وح 625. )3) ديوانه 91. وبال ن�صبة، يف َروح الرُّ

)4) لي�صت يف ديوان ابن طباطبا.
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ِذْكراُكُم من  اليوِم  بعد  َفك�أَنَّ  اأَْظَعِن)1)]23اأ[  لم  ِعْنَدُكْم  ُمقيم�ً  ــ�ٍو  ث

ــُم ــُك ــْي ــي عــنــَد الــَحــنــيــِن اإِلَ ــن ــ�أَنَّ وَموِطنيوك ب�َي  �سِ ــى  ل اإِ اأَِحـــنُّ  ـــداً  اأَبَ

ٌل لبن الَعميِد)2): 5- َف�صْ

ًة؛ وفاَقْت اأَْعالَم  باِب، ُح�ْصنًا وِرقَّ يّاَم ال�صَّ
�َصقى اهلُل اأَّياَمنا التي جاَزْت اأَ

ًة. الَمطاِرِف، ِلْينًا وِدقَّ

ُح َحوا�صي الُحَلِل. يا�ِض، وَتْف�صَ ولَيالينا التي ُتْخِجُل ُخدوَد الرِّ

ِة الُقَبِل. و�صاعاِتنا التي هَي اأَْلَطُف من ُم�صاَرَقِة النََّظِر، وُمخاَل�صَ

الِع�ْصِق،  وَزْفَرَة  با،  ال�صِّ وَغْفَلَة   ، الُحبِّ �َصْكَرَة  ُيْن�صي  الذي  نا  وَعْي�صَ

الحبيِب،  واإِ�ْصعاَف  الحاِفِظ،  وَغْيَبَة  قيِب،  الرَّ َة  وَنْع�صَ ِل،  الَو�صْ وِطْيَب 

هوُر  وِزياَرَة الَمْوموِق، وِحْفَظ الَعْهِد، واإِْنَجاَز الَوْعِد؛ َتُمرُّ اللَّيالي وال�صُّ

ول َنْدري)3).

احِب)4): ٌل لل�صّ 6- َف�صْ

.... .. مقيٌم... . واب: فكاأَينِّ )1) كذا يف �ض. ولعلَّ ال�صَّ

د، الكاتب، املعروف بابن العميد؛ كان  د بن احل�صني بن حممَّ الوزير الكبري، حممَّ   (2(

 154/3 الدهر  )يتيمة  360هـ.  �صنة  ل والإِن�صاء والبالغة؛ تويف  �صُّ الرتَّ عجبًا يف 

هبي 137/16). ووفيات الأَعيان 103/5 و�صري الذَّ

والقول يف َمن غاب عنه املطرب 122 )�صعالن) 145 )�صامّرائي).  

 123 املطرب  عنه  غاب  ومن   158 ]ديوانه  ومتامه:  للمجنون،  بيٍت  عجز  هذا   (3(

)�صعالن) 146 )�صامّرائي)[.

ها  حقَّ البطالة  اأَعــطــيــت  اأَدريلــيــايل  ول  هور  وال�صُّ اللَّيالي  تمرُّ 

)4) بال ن�صبة يف من غاب عنه املطرب 121 )�صعالن) 144 )�صامّرائي)، �صحر البالغة 133.
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�ْصحاٌر،  ُرنا اأَ ْذ َظهاِئِ يا اأَ�َصفي على َغَفالِت الَعْي�ِض، وَلَحظاِت الأُْن�ِض؛ اإِ

وَنَدُع،  ْئنا  �صِ ما  َناأْخُذ  ِق�صاٌر؛  نوُننا  و�صِ اأَّياٌم،  و�ُصهوُرنا  َنهاٌر،  وَليالينا 

ْهُر ُغالٌم، والِحْلُم َحراٌم. وَنْلَعُب كما اأََرْدنا وَنْرَتُع، حيَن الدَّ

ٌل لُه اأَي�صًا)1): 7- وَف�صْ

يا اأَ�َصفا على ِرداٍء مَن الأَّياِم رقيٍق، ما َلِب�ْصناُه حّتى َخَلْعناُه؛ وَرْو�ٍض من 

ماِن َمِرْيٍع، ما َحَلْلناُه حّتى فاَرْقناُه. الزَّ

ٌل لُه اأَي�صًا)2): 8- َف�صْ

وَرْوحًا  �َصليمًا،  وَعْي�صًا  وَن�صيمًا،  �َصَحراً  ْرُت  َفَتَذكَّ اأَّياَمنا،  ْرُت  َتَذكَّ

وَرْيحانًا وَنعيمًا، وَخْيراً َعميمًا، واْبِتهاجًا ُمقيمًا.

9- وِلَغْيِرِه)3):

نَّها اأَْنفا�ٌض. َرْت فكاأَ َنْت، فكاأَنَّها اأَْعرا�ٌض؛ وَق�صُ �َصقى اهلُل اأَيّامًا َح�صُ

* * *

)1) بال ن�صبة يف َمن غاب عنه املطرب )144( )�سامّر�ئي(. و�سقط من ط. �سعالن. 

و�صحر البالغة 133.

)2) بال ن�صبة يف َمن غاب عنه املطرب 122 )�صعالن) 144 )�صامّرائي).

احب يف َمن غاب عنه املطرب 122 )�صعالن) 145 )�صامّرائي). )3) 9- لل�صّ
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35

الِم ]23ب[ اإِْهداُء ال�سَّ

ُلُه اأَْنفا�َض ال�ّصماِل،  ًا َطِريًّا، َوَوْرداً َجِنّيًا؛ واأَُحمِّ الَم َغ�صَّ 1- اأُهدي لُه ال�صَّ

با،  ال�صَّ َن�صيَم  واأَ�ْصَتْوِدُعُه  ٍق؛  وعا�صِ َمْع�صوٍق  بيَن  َدْت  َتَردَّ فطاَلما 

وٍق و�صاِئٍق)1). فطاَلما �َصَفَرْت بين َم�صُ

باِب. - �َصالٌم كاأَنفا�ِض الأَْحباِب، بل كاأَّياِم ال�صَّ

َتُه  هاِم؛ واأَ�ْصَتديُم اهلَل ُمدَّ الِم، باأَْوَفِر الأَْق�صاِم، واأَْجَزِل ال�صِّ ُه من ال�صَّ - اأَُخ�صُّ

يّاِم.
َمدى اللَّيالي والأَ

ِلِفراِقِه  َقَلقًا  واأَ�صكو  َكْثَرًة،  َنه  َمحا�صِ ُي�صاهي  ِبما  الِم،  ال�صَّ من  ُه  اأَُخ�صُّ  -

وَح�ْصَرًة.

]الطويل[ هم)2):  2- وقال بع�صُ

ب� ال�سَّ على  النَّ�سيُم  َرقَّ  كم�  الَوْرِد�َسالٌم  َزَمِن  في  الــَوْرِد  نَ�سيُم  وف�َح 

]الطويل[ 3- وقال اآخَر)3): 

ُقلوبُن� اأَّمــــ�  اهلِل،  ــالُم  ــسَ � حيُحَعــلــيــَك  َف�سَ ـــ�  ن ُودُّ ـــ�  واأَّم َفَمْر�سى، 

)1) لباب الآداب 200/1 - 201 و�صحر البالغة 134 - 135 بال ن�صبة.

وح 80. ولي�ض يف  242/3 وَروح الرُّ احب بن عّباد يف يتيمة الدهر  )2) البيت لل�صّ

ديوانه. وبال ن�صبة يف املنتخل 816/2.

ديق 204. داقة وال�صَّ هرة 305/1 واملنتخل 808/2 وال�صّ )3) البيت بال ن�صبة يف الزَّ
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]الطويل[ 4- وقال اآَخر)1): 

َمــْنــِزٍل َخــْيــَر  ي�  اهلِل  ــالُم  �ــسَ ــ�ُه َغــْيــَر َذمــيــِمَعليَك  ــن ــْف ــلَّ ــ� وَخ ــن ــْل َرَح

]الطويل[ 5- وقال اآَخر)2): 

ب� ـــدوِم�َسالٌم على اللَّّذاِت والأُنْ�ِص وال�سِّ ُق ــالَم  �ــسَ ل  َوداٍع  ــالُم  �ــسَ

جن، يف معجم ال�صعراء 148 والب�صائر  د الورزنيني، �صاحب الزَّ  بن حممَّ
ّ
)1) البيت لعلي

 .411/21 بالوفيات  والوايف   142/8 احلمدونية  والتذكرة   141/8 والذخائر 

وبال ن�صبة يف الديباج للُختَّلي 37.

)2) البيت لبن املعتّز يف ديوانه 561/1.
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36

ع�ُء ِبتَْي�سيِر اللِّق�ِء الدُّ

ّياِم ال�ْصِتْمتاِع بالْجِتماِع؛  يّاِم الَوداِع، ِبَردِّ اأَ
1- اأَ�صاأَُل اهلَل اأَن َيْنَتِقَم من اأَ

واهلُل ُيعيُن على َتعجيِل الأَْوَبِة، وَتْخفيِف اأَّياِم الَغْيَبِة)1).

َر ُعُمري بالنََّظِر ]24اأ[ اإِليَك. - َجَمَع اهلُل �َصْمَل �ُصروري بَك، وَعمَّ

َر  َك - وهو اأَْكَرُم َموهوٍب - قادٌر على اأَن ُيَي�صِّ - اإِنَّ َمن اأَتاَح لي من ُودِّ

وُيطيُل  َتَك،  َمَودَّ َيحر�ُض  واهلُل  َمطلوٍب؛  اأَْنَف�ُض  وهو  ُقْرَبَك،  لي 

َتك، وَيجعُل باقي َعْي�صي معك. ُمدَّ

* * *

)1) لباب الآداب 200/1 و�صحر البالغة 133 - 134.
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37

ْعِر لَط�ِئُف الُمك�تَب�ِت ب�ل�سِّ

ولي ِلُعَبيِد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر)2):   1- اأَن�صَد)1) ال�صُّ

]ال�صريع[  

الــَهــوى ــــِل  اأَْه ــَن  ــْي بَ التَّن�ئي  ــَن الــنَّــوىَحـــقُّ  ــْي ــِخــُن َع ــٌب يُــ�ــسْ ــ�تُ ــك تَ

ُعــْمــُرُه انَْق�سى  ل  الــتـّـدانــي  ــي  ــفــي َغــلــيــَل الــَجــوىوف ـــــزاُوٌر يـَـ�ــسْ تَ

]الطويل[ هم كتابًا، هذِه الأَبيات)3):  َن بع�صُ مَّ 2- و�صَ

بَْينَن� ك�َن  م�  اأَ�ْسب�ُب  َدَر�َسْت  ِبدار�ِصلَِئْن  اإِليَك  �َسْوقي  م�   ، الــُودِّ مَن 

بَْينَن� اهللُ  يَْجَمَع  اأَْن  من  اأَنــ�  ــ� َعــلــيــِه بــ�آِيــ�ــِصومــ�  ــنّ ــِن مــ� ُك كــ�أَْحــ�ــسَ

]الخفيف[ َن اآخَر كتاَبه)4):  مَّ 3- و�صَ

ُمْمٍل ْوُق  وال�سَّ الِكت�َب  اأََطْلُت  ب�لَمْي�سوِرقد  الَقْوِل  في  يَْر�سى  لي�َص 

)1) يف �ض: اأَن�صدين!. ول ي�صحُّ ذلك.

من  و�رُضَّ  بغداد  �رضطة  ويل  اخلزاعي،  اأَحمد  اأَبو  طاهر،  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  ُعبيد   (2(

حًا؛ تويف �صنة 303هـ.  راأَى للمعتّز، وكان �صيِّداً �صاعراً، اأَديبًا م�صنِّفًا، جواداً ممدَّ

هبي 62/14 والوايف بالوفيات 379/19). )الأَغاين 40/9 و�صري الذَّ

واملنتظم   56/12 الم  ال�صَّ مدينة  وتاريخ   229 الكّتاب  اأَدب  يف  له  البيتان  و   

.135/13
هرة 282/1 واملنتخل 791/2 وزهر  )3) البيتان بال ن�صبة يف اأَمايل القايل 191/2 والزَّ

الأَكم 3/ 190.

احب بن عّباد، يف املنتخل 963/2. ولي�صا يف ديوانه. )4) البيتان لل�صّ
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َغْيث�ً ْيِخ  ال�سَّ ــِزَل  ــْن َم اهللُ  نـَـْيــ�ــســ�بــوِرَف�َسقى  اأَْر�ــــــصَ  اهللُ  ــقــى  و�ــسَ

]المتقارب[  :(1(
ّ
4- وكتَب اأَبو الَفْتح الُب�صتي

الـــــِوداِد ـــــُل  ْه اأَ اهللَ  ــَي  ــسِ ــ� نَ ـــ�اإِذا  ـــه ـــّوانُ َة ُخ ــــــ�َن الــــــَمــــــَودَّ وخ

ــــَي الــغــ�ِئــبــيــَن ــــوان ــهــ�َفــِعــْنــدي لإِْخ ــوانُ ــن ــُف ِذْكـــــــُرَك ُع ــ�ِئ ــح ــسَ �

]مجزوء الكامل[ ابي)2) اإِلى ابن عّباٍد)3):  5- وكتَب اأَبو اإِ�صحاق ال�صّ

ــتــي ــَف ــِحــي ـــْعـــُت �ــسَ ـــ� َو�ـــسَ ـــّم ــــِن َكــــــفِّ َر�ـــســـوِلـــهـــ�لَ ــــْط فــــي بَ

ـــ� ـــه ـــسَّ ـــ� ـــَم ـــتَ ــــ� ِل ــــه ــــتُ ــــْل ــــبَّ ـــهـــ�َق ـــوِل ــــ�َك عـــنـــَد ُو�ـــس ــــن ــــْم يُ

ـــ اْق اأَنَّـــهـــ�  ــنــي  ــْي َع ـــــَودُّ  وتَ ــهــ�]24ب[  ـــْت ِبــبَــْعــ�ــصِ ُفــ�ــســوِل ـــَرنَ ـــتَ ـ

ــــ ــــرى مـــن َوْجــــِهــــَك الْ ــى تَ ــتّ ــوِلــهــ�ح ــــَة �ــسُ ــــ�يَ ـــوِن غ ـــم ـــْي ـــَم ـ

ر بن اأَبي َزْيد)4):   6- وكتَب اأَبو الَفْتح الُب�ْصتي اإِلى اأَبي َن�صْ

]الب�صيط[  

ٌم ُمْبتَ�سِ ِمــْنــَك  ِكــتــ�ٌب  ــ�نــي  اأَت َمحدوِدلّم�  َغْيِر  ٍل  وَف�سْ ُح�ْسٍنِ  ُكلِّ  عن 

اأَ�ْسُطِرِه ــنــ�ِء  اأَثْ في  َمع�نيِه  وِد)5)َحَكْت  ال�سُّ اأَْحوالَي  في  الِبْي�َص  اآث�َرَك 

)1) ديوانه 182 )جممع) 353 )العا�صور).

�صائل  الرَّ �صاحب  احلّرايّن،  زهرون  بن  هالل  بن  اإِبراهيم  ابي،  ال�صّ اإِ�صحاق  اأَبو    (2(

ووفيات   241/2 الدهر  )يتيمة  384هـ.  �صنة  تويف  البديع؛  والّنّظم  امل�صهورة، 

الأَعيان 52/1 ومعجم الأُدباء 1/ 130).

والإِعجاز   496 اخلا�ض  وخا�ض   275/2 الدهر  يتيمة  يف  اإ�صحاق  لأبي  البيتان   (3(

والإِيجاز 274 ومعجم الأُدباء 152/1.

)4) ديوانه 241 )جممع) 138 )العا�صور).

)5) يف �ض: ... يف اأيّامك ال�صود. ويف الهام�ض: اأَحوايل.

Zad_Safar_Book.indb   138 12/8/09   9:43 AM



139

[)1) بن عبد العزيز)2): 
ّ
احُب اإِلى اأَبي الح�صن ]علي 7- وكتَب ال�صّ

]الب�صيط[  

ــْرطــ��ــٌص تـَـُخــطُّ بِه ــْل لــي: اأَِق ــ�هلِل ُق ُحَلالب ــتَــُه  لْــبَــ�ــسْ
اأَ اأَم  ــَو  ه ــٍة  ُحــلَّ ــن  ِم

َع�َسٍل من  �س�َل  هــذا  لَْفُظَك  الَع�َسالبــ�هلِل  اأَلْف�ِظَك  على  بَْبَت  �سَ قد  اأَْم 

الِمْيكالي)4)،  ل  الَف�صْ اأَبي  الأَميِر  اإِلى  الكتاِب[)3)  ]موؤَلُِّف  وكتَب   -8

]المن�صرح[ جوابًا عن كتاٍب اإِليِه)5): 

م� اهللُ  ـــ�َرَك  ـــب تَ ــــي  َربِّ ــحــ�َن  ــْب ــسُ ب�لَع�َسِل� ــالِم  ــك ال بَــْعــ�ــَص  ــَه  ــبَ ــسْ اأَ�

قى وابْنَِة الْـ ْحِر والرُّ والُحَلِلوالِم�ْسِك وال�سِّ الِح�س�ِن  وَحــْلــِي  ـــَكــْرِم 

ــ� ــِدن ــيِّ ــسَ ــــِر � ــــي ــل كـــــالِم الأَم ــث ـــراً يـَـ�ــســيــُر كــ�لــَمــثَــِلم ـــْث ــمــ�ً ونَ ــْظ نَ

]ال�صريع[ 9- واإِلى الحامِدّي)6): 

الـــُغـــّرا ـــَك  ـــ�َظ ـــف اأَلْ اأََرى  ـــــي  ّرااإِنِّ ــــــدُّ ـــ�قـــوَت وال ـــي ـــِت ال ـــَل ـــطَّ َع

ــدا ـــْن َغ ــ� َم ــمُّ ي ــَج ــالُم ال ــك ـــَك ال ـــُحـــّرالَ ــُد ال ــِب ــْع ــتَ ــسْ ــ� اأَْفــــعــــ�لـُـــُه تَ

)1) الّزيادة لزمة؛ وهو القا�صي اجلرجاين.

)2) ديوانه 268.

احب، ولي�ض كذلك. )3) الّزيادة لزمة: و�صياق الأَ�صل ُي�صعر اأَن الأَبيات لل�صّ

اأَوحد ع�رضه  الف�صل امليكايل، الأَمري؛ كان  اأَبو  اإِ�صماعيل،  اأَحمد بن  ُعبيد اهلل بن   (4(

يف خرا�صان اأَدبًا وف�صاًل ون�صبًا؛ تويف �صنة 436هـ )يتيمة الدهر 354/4 ودرج 

الغرر للمطّوعي).

، يف يتيمة الدهر 356/4 واأَح�صن ما �صمعت 44 وَمن غاب عنه 
ّ
)5) الأَبيات للثعالبي

املطرب 15 )�صعالن) 54 )�صامّرائي) وديوانه 110.

)6) ديوانه 59. ويف اليتيمة 356/4 ما يفيد اأَنَّهما يف امليكايل.
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]الطويل[ )1) من ق�صيدٍة)2): 
ٍر الُعْتبيِّ 10- واإِلى اأَبي َن�صْ

ٌر مثُل غ�ِئٍب ون�ُر ا�ْسِتي�قي في الَح�س� والتّراِئِب)3)]و[ كيَف وَقلبي ح��سِ

وُمْهَجٍة َحي�ٍة  من  اأَْرجــى  كنُت  والــنَّــواِئــِبوم�  ــوى  ــنَّ ال بيَن  َرٍة  ُمــكــدَّ

]الطويل[ 11- ]25اأ[ وكتَب اإِليه)4): 

َجعي َم�سْ تُف�ِرُق  م�  َحولي  كــ�ِتــُموُكْتبَُك  اأَنـــ�  ــذي  ــلَّ ِل ــفــ�ٌء  �ــسِ وفيه� 

نـَـْظــَرًة الــِجــنِّ  من  َمْلحوٌظ  ــَي  والتَّم�ِئُمكــ�أَنِّ قــى  ــرُّ ال ــيَّ  ــوالَ َح ـــنَّ  َوُه

]الكامل[ م)5):  12- وكتَب ابُن يحيى الُمَنجِّ

ِعت�ُب فيَك  ــِر  ْه ــدَّ ال ــَن  ــْي وبَ الإِْعــتــ�ُببَْيني  يَْمُحُه  لم  اإِْن  �َسيَطوُل 

اإِي�ُب)6)يـــ� غــ�ِئــبــ�ً ِبـــــَمـــــزاِرِه وِكــتــ�ِبــِه َغْيبَتَْيَك  من  يُْرتَجى  َهْل 

َفُربَّم� ـــِه  الإل ـــَرِج  َف مــن  ــَص  ــ�أ� تَ الُغيّ�ُبل  ــُدُم  ــْق ويَ الــَقــطــوُع  ُل  يَ�سِ

ي، ثم فارقها اإِىل خرا�صان، ثم  د بن عبد اجلّبار، ولد يف الرَّ ، حممَّ
ّ
)1) اأَبو النَّ�رض الُعتبي

ا�صتوطن ني�صابور، واأَقبَل على الأَدب والعلوم والكتابة؛ له م�صنفات، تويف �صنة 

413هـ. )يتيمة الدهر 397/4 والوايف بالوفيات 215/3).
)2) لي�صا يف ديوان الثعالبي، ومل اأَقف عليهما يف غري هذا الكتاب.

)3) الّزيادة لزمة لإِقامة الوزن.

)4) 11- لي�صا يف ديوان الثعالبي، ومل اأقف عليهما يف غري هذا الكتاب.

)5) اأَبو احل�صن، علي بن هارون بن علي بن يحيى املنجم، �صاعر م�صهور، ذو ن�صٍب 

عريق يف ظرفاء الأُدباء وندماء اخللفاء والوزراء. تويف �صنة 352هـ. )يتيمة الدهر 

114/3 ووفيات الأَعيان 375/3 والوايف بالوفيات 276/22).
 285 116/3 والإِعجاز والإِيجاز  الّدهر  ويتيمة   95 الروزناجمة  والأبيات  يف   

وخا�ض اخلا�ض 523 ووفيات الأعيان 375/3 والوايف بالوفيات 278/22.

)6) يف هام�ض �ض: فوق )يا غائبًا) يا نائيًا. وفوقها: �صح.
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38

ُقْرُب اللِّق�ِء، َوَو�ْسُك الُقدوِم

]الوافر[  :(1(
ّ
1- قال اإِِ�صحاق المو�صلي

غ�ِر ال�سِّ ــْيــِبــيـَـِة  الأُ�ــسَ اإِلــى  ــُت  ــِربْ ـــْرُب الــَمــزاِرَط ــَي الــهــوى ُق وهـــ�َج ل

ــْوقــ�ً ــٍر يـَـــــْزداُد �ــسَ ــ�ِف ــ�ــس ــــلُّ ُم ــ�ِروُك ي ــدِّ ال مـــَن  يـــ�ُر  الـــدِّ ــــِت  َدنَ اإِذا 

]الوافر[ احُب كتابًا بهذِه الأَبياِت)2):  َر ال�صّ دَّ 2- و�صَ

�َسوقي زاَد  ــ�ِزُل  ــن ــَم ال ـــِت  َدنَ الــِخــيــ�ُماإِذا  ــــَدِت  بَ اإِذا  ــيـَـمــ�  �ــسِ ول 

�َسْهٌر الــَحــيِّ  دوَن  الَعْيِن  ع�ُمَفَلْمُح  ْهِر  ال�سَّ دوَن  ْرِف  الطَّ ــُع  وَرْج

]الوافر[ َر اأَي�صًا ِكتابًا)3):  دَّ 3- و�صَ

اأَْروى ِب�َسْيِر  كــ�ُب  ــرِّ ال ثـَـِت  ِخي�ميتـَـَحــدَّ بـــِه  ــُت  ــْط ــَط َح ــٍد  ــَل بَ اإِلــــى 

اإِلَْيه� ــْوٍق  ــسَ � مــن  ــُر  طــي اأَ ــْدُت  ــِك ــ�ِمَف ــَم ــح ـــِة ال ـــ�ِدَم ـــق ـــٍة ك ـــ�ِدَم ـــق ِب

، عاملٌ اأَديٌب راويٌة، 
ّ
)1) يف �ض: قال اأَبو اإِ�صحاق..!. وهو اإِ�صحاق بن اإِبراهيم املو�صلي

235هـ.  �صنة  تويف  اإِليه؛  فن�صب  علومه  اأَ�صغر  الغناء  وكان  ال�ّصعر،  يف  ٌم  متقدِّ

)الأَغاين 268/5 و111/17 و321/20 وطبقات ابن املعتز 360 وتاريخ بغداد 

.(354/7
والبيت يف ديوان اإِ�صحاق املو�صلي 133 ولباب الآداب 84/2.  

)2) لي�صا يف ديوانه. وهما بال ن�صبة، يف يتيمة الدهر 13/1 واملنتخل 754/2.

)3) ديوانه 279.
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َتْنَتِظَم؛  اأَن  َة  رَّ والَم�صَ َم)1)،  َتْنَح�صِ اأَن  النَّوى  �صاَرَفِت  قد  لُه:  ٌل  وَف�صْ  -4

ُدَق َرواِعُدُه، وَتْدنو  ]25ب[ اأَنا �صاِئٌم من َلواِمِع اللِّقاِء، ما اأَْرجو اأَْن َت�صْ

ْيَئِتِه. اأَباِعُدُه؛ باإِذِن اهلِل وَم�صِ

ِل،  الَو�صْ حاِجُب  وَبدا  الُقْرِب،  َن�صيُم  َهبَّ  قد  اأَي�صًا:  لُه  ٌل  َف�صْ  -5

ْرُت ِبُمنى النَّْف�ِض. با َنْجٍد، وُب�صِّ  �صَ
َّ
ْت اإِلي وَخَل�صَ

)2): اإِّنا َنْطَرُب ِبُقْرِب داِر الأُ�صتاذ: 
ّ
ّ اإِلى الُخوارزمي

6- ف�صٌل للَهَمذاني

»كما َطِرَب النَّ�ْصواُن ماَلْت)3) ِبِه الَخْمُر«.

َلُه الَقْطُر«)4). فوُر َبلَّ ومن الْرِتياِح ِلِلقاِئِه: »كما اْنَتَف�َض الُع�صْ

ْهباُء والباِرُد الَعْذُب«. ومن الْمِتَزاِج ِبَولِئِه)5): »كما اْلَتَقِت ال�صَّ

ْطُب«)6). ُن الرَّ ومن الْهِتزاِز ِلَمزاِرِه: »كما اْهَتزَّ تحَت الباِرِح الُغ�صُ

)1) يف �ض: ينح�صم... ينتظم!.

مان 128 - 129 ويتيمة الدهر 259/4 ومعجم الأُدباء 236/1  )2) ر�صائل بديع الزَّ

- 237 وزهر الآداب 464/1 ومعاهد التن�صي�ض 119/3.

)3) يف �ض: تعالت!.

اأَو   ،94/4 اأُمويُّون)  �صعراء  )�صمن  ديوانه  يف  الهذيل،  �صخر  لأَبي  بيٍت  عجز   (4(

للمجنون يف ديوانه 130. و�صدره: )الهذيل): اإِذا ُذكرْت يرتاح قلبي لذكرها.

ٌة . و)املجنون): واإِينِّ لتعروين لذكراِك ِهزَّ  

)5) يف �ض: لولئه!.

غب �لعب�سي، يف ولده رباط، �أَو لالأَقرع بن معاذ، يف �حلما�سة  )6) من قطعة لأَبي �ل�سَّ

الب�رضيَّة 466/2.

 .31/4 برد، وعنه يف ديوانه  لب�صار بن   437/2 الّراغب  والبيت يف حما�رضات   

ٌة . و�صدره: وتاأخذُه عند املكارم ِهزَّ
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39

ِذْكُر الُقدوِم

المدينِة  بياُن  �صِ ا�صتقبَلُه  لُه،  َغْزَوٍة  من  َقَفَل  اإِذا    النَّبيُّ  كان   -1

]مجزوء الرمل[ ُين�صدون)1): 

ـــ� ـــن ـــْي ـــَل ـــــــْدُر َع ـــــَع الـــــــبَ ـــــَل ــــــــــوداِعَط ـــــن ثَــــــِنــــــيّــــــ�ِت ال م

ـــُر َعــَلــْيــنــ� ـــْك ـــسُّ ـــ� ــــــــَب ال داعـــــــيَوَج هلِل  ــــــــــــ�  َدع مـــــــ� 

]ال�صريع[ ل بن ُحَمْيٍد)2):  2- وللُبْحُترّي في اأَبي َنْه�صَ

ــِل ــِب ــْق ــِك الــُم ــِل ــَم ــذا ال ــه ـــــاًل ِب الُم�ْسِبِلاأَْه الــعــ�ِر�ــصِ  َمــجــيَء  ــ�َء  ج

ــرى ــثَّ ــلَّ يـَـبــيــ�ــُص ال ــتَ ــ�بْ ـــَت ف ـــِدْم الم�ِحِل)3)َق البََلِد  َرْو�ــُص  رَّ  واْخ�سَ

]الطويل[ 3- ولُه اأَي�صًا)4): 

�س� ع�ِتِبَقِدْمَت كم� ج�َء النَّدى يَْحِمُل الرِّ ْهِر  الدَّ على  ب�ٍن  َغ�سْ ُكلِّ  اإِلى 

ك�ً ُمَحرِّ بيُع  الرَّ جــ�َء  كم�  ح�ِئِب)5)وِجْئَت  ب�ل�سَّ تَفي  ب�أَْخاَلٍق  لََديَْك 

ك�أَنَّم� ُزْهـــراً  الأَيّـــ�ُم  بــَك  ــعــ�َدْت  ْهُر فيه� عن ُخدوِد الكواِعِبَف َجال الدَّ

)1) ينظر: ربيع الأبرار 225/3 وحما�رضات الّراغب 86/2 وامل�صتطرف 589/2...

)2) ديوانه 1842/3.

يف �ض: واخ�رضَّ ع�صب... وحتت )ع�صب): رو�ض. �صح.   (3(

.
ّ
ي  الُقمِّ

ّ
د بن علي )4) ديوانه 91/1. من ق�صيدة يف مدح حممَّ

)5) يف �ض: لديك باأَخالف. وحتت الفاء: ق.
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ِل، وقد رجَع من �َصَفٍر اإِلى �ُصرَّ َمن راأَى)1):  4- ]26اأ[ وقال للُمتوكِّ

]الطويل[  

َجْعَفٌر الَخليَفُة  اآَب  لقد  ُقفوِلِهلََعْمري  من  ح�َجٌة  نَْف�ٍص  ُكــلِّ  وفــي 

ف�نْكف� َمن راَء  �ُسرَّ  الهوى من  ِغْيِلِهَدع�ُه  ِتْلق�َء  اللَّْيِث  انِْكف�َء  اإِلَْيه� 

ِطْيبُه� َل  ـــدِّ بُ كــ�َن  قــد  ــ�  ــه اأَنَّ ِبــَرِحــْيــِلــِهعلى  ــهــ�  اأُنْــ�ــسُ َعْنه�  ــــَل  َوُرحِّ

ُخروِجِه عنَد  الُقْبِح  في  ك�إِْفراِطه� في الُح�ْسِن عنَد نُزوِلِه)2)ف�إِْفراُطه� 

داً ُمَحمَّ البَنيَن  َخــْيــَر  ــُه  ــنَ ابْ َجليِلِهليَْهِن  الَمَحلِّ  ع�لي  اأٍَب  ُقـــدوُم 

ُكلِّه� الَف�س�ِئِل  في  َفــْرٌد  َوْهــَو  وَعــديــِلــِهَغدا  اأَ ِمْثِلِه  عن  ُمْخِبٌر  َفــَهــْل 

اإِّياها َمْطَرًة  َنْي�صابور، واَفَق ُدخوُلُه  5- ولّما دخَل عبد اهلل بن طاهر)3) 

َدُه)4):   جاءْت بعَد َقْحَطٍة �َصديَدٍة، فقام اإِليه رجٌل واأَن�صَ

]المن�صرح[  

ــُم ــِه ــي زمــ�ِن ــُص ف ــ�� ــنّ ــَط ال ــِح ــد ُق ب�لَمَطِرق ــَت  ِجــْئ ــَت  ِجــْئ اإِذا  حتّى 

ــ� ــِدم ــ� َق ــن ــٍة ل ــ�َع ــس ـــِر والــَمــَطــِرَغـــْيـــثـــ�ِن فـــي � ـــي ـــ�لأَم ــ�ً ب ــب ــرح ــَم َف

نَت؟ قال:  َنهما عبُد اهلل ِلُمواَفَقِتِه الحاَل، فقال لُه: اأَ�صاِعٌر اأَ فا�صَتح�صَ

)1) ديوانه 1631/3.

)2) حتت )نزوله) يف �ض: دخوله. �صح.

حربًا  ال�صام  املاأمون  وّله  ؛ 
ّ
اخلزاعي العّبا�ض  اأَبو  احل�صني،  بن  طاهر  بن  اهلل  عبد   (3(

وخراجًا، ثم خرا�صان، فاأّقام بها حتى مات �صنة 230هـ. )تاريخ مدينة ال�صالم 

هبي 684/10). 162/11 ووفيات الأَعيان 83/3 و�صري الذَّ
)4) اخلرب البيتان، يف النجوم الّزاهرة 200/2.
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ل. قال: اأََفراوَيٌة؟ قال: ل. قال: فماذا اأَنَت؟ قال: َبّزاٌز، اأَ�صلَح اهلُل الأَميَر. 

ِة ُين�صدُه َفَحِفْظُتُه. قَّ ْدَتُه؟ قال: �َصمعُت رجاًل بالرَّ قال: فاأَنَّى لَك ما اأَْن�صَ

ّل منُه، اأَو على َيَديِه. فاأََمَر باأَْنْ ل ُي�ْصَترى لُه �َصيٌء من الَبزِّ اإِ

ومي)1):   6- ومن اأَح�صِن ما قيَل في هذا الباِب َقوُل ابن الرُّ

]الطويل[  

�ُسعوِدِه بَْيَت  البَْدِر  ُقــدوَم  عوِدِه)2)َقِدْمَت  ك�سُ �س�ِعٌد  ع�ٍل  واأَْمــُرَك 

ُخلوِدِه]26ب[لَِب�ْسَت �َسن�ُه واْعتََلْيَت اْعِتالَءُه ِبِمْثِل  تَْحظى  اأَن  ــُل  ــ�أْم ونَ

)3) في قوِلِه لأَبي الَفْتح ابِن العميِد)4): 
7- وقد َظرَف الحّجاجيُّ

]ال�صريع[  

ــنــي ــْي ْت ِبـــــِه َع ــــــرَّ ـــ� قــــ�ِدمــــ�ً َق ــِني ــْي ــبَ ــَة ال ــي َوْحــ�ــسَ ــنِّ اأََزلْــــــَت َع

]المن�صرح[ 8- واأَي�صًا لُه: 

ــِبــِه الــَقــَمــِر ــاًل ِبــُمــ�ــسْ ــْه ــسَ رياأَهــــاًل و� بَ�سَ ُدجـــى  ــال  َج ِبــبَــْدٍر  ــــاًل  اأَْه

)1) ديوانه 678/2.

)2) فوق )البدر) يف �ض: الغيث. 

خف واملجون؛ تويف  )3) اأَبوعبد اهلل، احل�صن بن اأَحمد بن احلّجاج، فرد زمانه يف ال�صُّ

�صنة 391هـ.

)يتيمة الدهر 31/3 ومعجم الأُدباء 1040/3 ووفيات الأَعيان 168/2).   

د بن احل�صني، وزر بعد اأَبيه، وكان ذكيًّا غزير   بن حممَّ
ّ
)4) اأَبو الفتح، ذو الكفايتني، علي

الأَدب تّياهًا؛ قتل �صنة 366هـ.

هبي 138/16). )يتيمة الدهر 181/3 ومعجم الأُدباء 1886/4 و�صري الذَّ  

والبيت يف دّرة التاج من �صعر ابن احلجاج 423.  
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ــُه ــَع ــراً َم ــ�ف ــس ــ� ــي ُم ــب ــْل ــَفــِروكـــــ�َن َق الــ�ــسَّ مـــَن  ــ�ً  ــع م عـــ�دا  والآَن 

]مجزوء الكامل[ اِحِب لبن العميد)1ِ):  9- ول َمزيَد على قوِل ال�صّ

ــــوا: َربـــيـــُعـــَك قـــد َقـــــِدْم ــــ�ل ـَعــْمق ــــَك الـــِبـــ�ـــســـ�َرُة بــ�لــنِـّ ــــَل َف

ــتــ� ـــــو الــ�ــسِّ بـــيـــُع اأَخ ـــَرْمقـــلـــُت: الـــرَّ ـــَك ال ـــــو  اأَخ بـــيـــُع  الـــرَّ اأَم  ِء 

ـــــــذي ِبـــــنـَــــواِلـــــِه ـــــوا: ال ـــــ�ل ــــَن الــــَعــــَدْمق ـــلُّ م ـــِق ـــُم يـَــْحـــيـــ� ال

ــــُن الــَعــمــيـــ ــُص اب ــ� ــي ئ ــرَّ نَــَعــْمقـــلـــُت: ال لــــي:  ــوا  ــ�ل ــق ف اإِذاً،  ـــــِد 

]الكامل[  :(2(
ّ
10- ومن ذلك َقوُل المتنبي

ُمــْقــَلــٌة اإِلّ  ــَت  ــْب ِغ ـــْذ  ُم ــٌج  ــِب ــْن َم والإِثِْمُدمــ�  نَْووؤه�  َوَوْجُهَك  �َسِهَرْت، 

اأَبْيَ�ٌص فيه�  َطَلْعَت  ُمْنُذ  اأَ�ْسَوُدف�للَّْيُل  َعْنه�  َرَحْلَت  ُمْنُذ  ْبُح  وال�سُّ

ًة ــزَّ ِع تَْعلو  ـــَي  َوْه تَــْدنــو  ـــَت  ِزلْ الــَفــْرَقــُدمــ�  ــراهــ�  ثَ فــي  ـــوارى  تَ حتّى 

* * *

)1) ديوانه 277.

د  )2) ديوانه ب�رضحه املن�صوب للعكربي 334/1. من ق�صيدة يف مدح �صجاع بن حممَّ

الّطائي املنبجي.
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التَّه�ني ب�لُقدوِم

َهنُِّئ َنْف�صي ِبُقدوِم �َصيِّدي �صاِلمًا، واأَ�صُكُر اهلَل 
1- قال اأَبو اإِ�صحاق)1): اأَنا اأُ

ِة  �ُصكراً داِئمًا، ُيوجُب لُه فيِه دواَم التَّمكيِن والتَّاأْييِد، واتِّ�صاَل المادَّ

والَمزيِد)2).

النَِّعِم  واأَْوَبُة  ِبَغْيَبِتَك،  َمْقُروَنٌة  الَمكاِرِم  َغْيَبُة  الَببَّغاء:  ]27اأ[  الَفَرج  اأَبو   -2

ما  عاِف  باأَ�صْ الكراَمِة،  من  ُقدوَمَك  اهلُل  َل  َفَو�صَ باأَْوَبِتَك؛  وَلٌة  َمو�صُ

ياَبَك، وَبلََّغَك َمحابََّك)3). ْيَرَك من ال�ّصالَمِة، وَهّناَأَك اإِ َقَرَن بِه َم�صِ

ِبِذْكِرَك   - منَك  اهلُل  اأَْوَح�َض  ل   - َغْيَبِتَك  اأَّياَم  ِزْلُت  ما  لُه:  ٌل  َف�صْ  -3

وِق اإِليَك ُمجاِل�صًا، اإِلى اأَْن َمنَّ اهلُل من اأَْوَبِتَك، ِبما  ُم�ْصَتاأِْن�صًا، ولل�صَّ

الَمِة  َل اهلُل بال�صَّ َعُظَمْت بِه النِّْعَمُة، وَجلَّْت َلديَّ معُه الِمْنَحُة)4)؛ َفَو�صَ

عاَدِة َحَركاِتَك، وبالتَّوفيِق اآراَءَك وَعَزماِتَك)5). َنَه�صاِتَك، وبال�صَّ

ِه  ِتِه، ُقْرُبَك؛ كان من َنْف�صِ رَّ ٌل لُه: َمن كان ِنهاَيَة اأُْمِنَيِتِه، وُقْطَب َم�صَ 4- َف�صْ

وباتِّ�صاِل  ُم�صاِفراً،  معَك  بالنِّيَِّة  ِزْلُت  وما  ُبْعِدَك،  مع  ُم�ْصَتوِح�صًا 

ت ترجمته. ابي، وقد مرَّ هو ال�صّ   (1(

)2) �صحر البالغة 98 وزهر الآداب 1056/2 بال ن�صبة.

)3) �صحر البالغة 99 وزهر الآداب 1056/2 بال ن�صبة.

)4) يف الهام�ض: يف املوهبة.

)5) �صحر البالغة 99 بال ن�صبة.
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ْكِر والِفْكِر لَك ُمالِقيا، اإِلى اأَن َجَمَع اهلُل �َصْمَل �ُصروري باأَْوَبِتَك،  الذِّ

َن ناِفَر َقَلقي ِبَعْوَدِتَك؛ فاأَ�ْصَعَدَك اهلُل ِبَمْقَدِمَك، �َصعاَدًة تكوُن  و�َصكَّ

ُمقاِباًل، وبالأَماني ظاِفراً؛ ول  َمْحرو�صًا، ولالإِْقباِل  ماِن  الزَّ ِبها من 

ِل، وِرباَع الَمْجِد، ِبَمنِِّه وَكَرِمِه)1). ْوطاَن الَف�صْ اأَْوَح�َض منَك اأَ

* * *

)1) �صحر البالغة 99 وزهر الآداب بال ن�صبة.
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التَّْهِنئَُة ب�لَحجِّ

�َصعيٍد  اأَبي  َتّماٍم في  اأَبي  َقوِل  اأَح�صَن من  الحاجِّ  َمْدِح  اأَ�ْصَمْع في  لم   -1

]الب�صيط[ الثَّْغرّي)1): 

َمــْكــُرَمــٍة اأَيَّ  الــَمــهــ�ري  ـــُد  َوْخ ِلهلِل  َخ�سِ َقْلَقَلْت  َغم�ٍم  واأَيَّ  ْت  ــزَّ َه

تُُه ِهمَّ ــصِ  الأَر� َخْيُر  الأَِخـــاّلِء  بُِلَخْيُر  َل ال�سُّ اأَْف�سَ ْكِب يَْنوي  ُل الرَّ واأَْف�سَ

َمْجِل�ُسُه الإِ�ْساَلِم  تُْربَِة  اإِلى  ْت  ْت َوْر�س�ً على الأُ�سِلُحطَّ ْم�ُص قد نََف�سَ وال�سَّ

ــ� لـَــبـّــى ُمـــنـــ�ِديـَــُه ــم ــ�لَ ــ�ً ط ــي ــبِّ ــَل َوِكِلُم ول  ِرْعديٍد  غيَر  الَوغى  اإِلــى 

من النَّدى واْكتَ�َسْت ثَوب�ً مَن البََخِل]27ب[وُمْحِرم�ً اأَْحَرَمْت اأَر�ُص الِعراِق لَُه

�َسنٍَة في  الَحجِّ  َجــَمــراِت  َعِلوراِمــيــ�ً  ال�سُّ ذي  اليَْوِم  َجَمراِت  ِبه�  َرمى 

�ُسِفَكْت قد  البُْدِن  ِلِدم�ِء  والنَِّحِلو�س�ِفك�ً  ــحــ�ِد  الإِلْ َذوي  ِدمــ�ُء  ــِه  ِب

احِب: ٌل لل�صّ 2- َف�صْ

ُه، وَحَرِم  ْيَت َفْر�صَ دَّ
ْتني َمواهُب اهلِل َلديَك، في الحجِّ الذي اأَ قد َخ�صَّ

والَحَجِر  ُقْمَتُه،  ]الذي[)2)  الكريِم  والمقاِم  ُه،  اأَْر�صَ َوِطْئَت  الذي  اهلِل 

د بن يو�صف الثَّغرّي. )1) اأَبو �صعيد: حممَّ

والأبيات يف ديوان اأبي متام 91/3 - 92.  

)2) الزيادة لزمة.
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الأَ�ْصَوِد الذي)1) ا�ْصَتَلْمَتُه؛ حتى َوَقْفَت بالَموِقِف العظيِم، و�َصَفْرَت بيَن 

الَمْرَوِة  اإِلى  فا  ال�صَّ وَنَظْمَت  الكعبِة،  باأَ�صتاِر  وَتَعلَّْقَت  والَحطيِم،  زمزَم 

ِلَم�ْصِجِدِه،  راً  �صول ، ُم�صاِفهًا ِلَم�ْصَهِدِه، وُمبا�صِ َقْبَر الرَّ �صاِعيًا، وُزْرَت 

لِّيًا عليِه حيُث  يًا بيَن َقْبِرِه وِمْنَبِرِه، وُم�صَ ِرِه، وما�صِ وُم�صاِهداً ِلَمْبداُه وَمْح�صَ

بًا اإِليِه بالُقْرَبِة الُعظمى؛ وُعْدَت وَثواُبَك َم�صطوٌر، وَذْنُبَك  �صّلى، وُمَتَقرِّ

َمغفوٌر، وِتجاَرُتَك ل َتبوُر راِبَحٌة، والَبَركاُت اإِليَك غاِدَيٌة وراِئَحٌة)2).

البيِت  اإِلى  الحجِّ  من  لك،  اهلُل  َرُه  َي�صَّ ِبما  اأَْرَبْحَت  اأَي�صًا:  لُه  ٌل  َف�صْ  -3

وَمهبُط  الّطاهرين،  الأَنبياِء  َموقُف  فهَو  الَعميِق؛  والَفجِّ  العتيِق، 

بين، �صلواُت اهلل عليهم اأَجمعين.  المالِئكِة الُمَقرَّ

ِرُف عنُه - كما اأَتى به الأََثُر، وَتظاَهَر)3) الخبُر - َبريٌء من  والُمْن�صَ

َع عنه ِوْزُرُه ]28اأ[ واإِْثُمُه؛  ُه، وقد َعُظَم اأَْجُرُه، َوُو�صِ مُّ
نوِب كيوِم َوَلَدْتُه اأُ الذُّ

ْكِر ما اأَْولى لَك، واأََجلَّ النِّعمة عليَك. واهلُل ُيَوفُِّقَك ِل�صُ

 * * *

)1) يف �ض: التي!.

)2) �صحر البالغة 100 بال ن�صبة.

)3) يف �ض: ويظاهر!.
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الآداُب في الإِي�ِب

َفِر، قال: »اآِيُبوَن اإِن �صاَء اهلل، تاِئُبوَن،  1- كان النَّبيُّ  اإِذا َقِدَم من ال�صَّ

�صاكرون، ِلَربِّنا حامدون«)1).

اأَْهَلُه  َيْطُرَقنَّ  فال  َوَطِنِه،  عن  اأََحِدُكم  َغْيَبُة  طاَلْت  »اإِذا   : وعنه    -2

َلْياًل«)2).

3-  ولّما َقِدَم �َصْلمان الفار�صيُّ على ُعمر بن الخّطاب ، قال ُعمر: 

وا ِبنا، َن�صتقبْل �َصلمان. اْم�صُ

اإِلى    ُه ر�صوُل اهلل  مَّ الّطاِئف)3)، �صَ ّيار من   الطَّ 4- ولّما رجَع جعفر 

ِبُقدوِم   ، اأُ�َصرُّ يِّهما 
باأَ اأَْدري  »ما  وقال:  َعْيَنْيِه،  بين  وَقبََّل  ْدِرِه،  �صَ

جعفر، اأَم بَفْتِح َخْيَبِر«)4). 

5- والعرُب تقوُل للقادِم: اأَْوَبٌة وَطْوَبٌة؛ اأَي: اأُْبَت اإِلى اأَْهِلَك، في َعْي�ٍض 

)1) اأَخـرجـه الرتمذي )3440) و)3447) والنَّ�صائي يف عمـل اليـوم واللَّيلة )549) 

و)550) واأَحمد يف م�صنده 281/4 و289 و298 و300.

)2) ينظر الرتمذي )2712) واأَبو داود )2776).

)3) كذا يف �ض. وهو خطاأ، �صوابه: من احلب�صة. وذلك �صنة �صبٍع من الهجرة.

اأَعالم النبالء 213/1 وربيع  )4) طبقات ابن �صعد 32/4 واأُ�صد الغابة 342/1 و�صري 

الأَبرار 413/4.
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َطيٍِّب)1). 

ْيِب)2): اأَ�َصرُّ الأَ�صياِء ِعْندي: َقْفَلٌة على َغْفَلٍة)3). 6- وقال مالُك بن الرَّ

* * *

)1) جمهرة اللغة 362/1 والّل�صان والتاج )طوب) ور�صالة املالئكة 30.

ا ي�صيب الطريق، ُحب�ض مبكة يف �رضقة، فلما اأُطلَق  يب: كان فاتكًا ل�صًّ )2) مالك بن الرَّ

حلق ب�صعيد بن عثمان بن عّفان، فغزا معه خرا�صان، فلم يزل بها حتى مات؛ وله 

الق�صيدة النَّفي�صة التي رثى بها نف�صه قبل موته.

)الأَغاين 285/22 وال�صعر وال�صعراء 353/1).  

)3) ربيع الأَبرار 405/4. ون�صب يف عيون الأَخبار 259/1 اإِىل يزيد بن اأَ�صد.
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ِزي�َرُة الق�ِدِم، والتَّ�ْسليُم َعليِه

الَب�صرة،   (1(
ّ
الها�صمي القا�صم  بن  جعفر  َعلينا  َقِدَم  الجاحُظ:  قال   -1

اإِليك.  اأَحٌد  َي�صبقني  اأَن  اأُِحبَّ  لم  له:  وقلُت  َيوِمِه،  من  دُتُه  َفَق�صَ

للقادم  يوٍم  َل  وَّ
اأَ للحديِث؛ لأَنَّ  اأَ�صهى  ِجْئَتني غداً، كان  لو  فقال: 

ِة. ِتِه، والّثالَث للعامَّ ِه واأَْهِلِه، والّثاني لخا�صَّ ِلَنْف�صِ

ِر زيارِة القادِم، اأَح�صَن من َقوِل ابِن  2- ولم اأَ�صمْع في الْعِتذاِر عن تاأَخُّ

]الكامل[ ومي)2):  الرُّ

َكــريــِم ُكـــلِّ  ـــــُل دوَن  اأُوؤَمِّ َمـــْن  ــ�  َحميِمي ــلِّ  ُك دوَن  نَْف�سي  وتُــِحــبُّ 

كراَمًة َعليَك  تَ�ْسليمي  ْرُت  ب�لتَّ�ْسليِم]28ب[اأَخَّ ــ�َك  ــق ــْل يَ َمـــن  ـــِزحـــ�ِم  ِل

بَْينَُهْم التََّحفِّي  ِق�ْسَمتََك  ــقــ�ِء كــِفــْعــِل ُكـــلِّ َكــريــِموَعَرْفُت  ــلِّ عــنــَد ال

بَْرُت عنَك اإِلى انْك�س�ِر غم�ِرِهْم التَْحويِمَف�سَ داِئــُم  َحــْولَــَك  والَقْلُب 

َحقَّه� َة  الــَمــَودَّ يُْعطي  ــِرٍئ  اْم ْبَر  لَئيِم�سَ الــِحــفــ�ِظ  ــوِم  ــْذم َم ــْبــَر  �ــسَ ل 

، ويل اإمارة الب�رضة للواثق، 
ّ
 الها�صمي

ّ
)1) جعفر بن القا�صم بن جعفر بن �صليمان بن علي

وكان ف�صيحًا، خطيبًا، قليل ال�صعر؛ تويف �صنة 209هـ. )ترجم له ال�صفدي يف 

الوايف بالوفيات).

وح 578. )2) ديوانه 2242/6 - 2243 وَروح الرُّ
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َفِر اإِْهداُء الق�ِدِم مَن ال�سَّ

�َصَفٍر، ثم  اإِلى  اأََحُدكم  : »اإِذا َخَرَج  النَّبيِّ 1- ُعروة)1)، عن عائ�صة، عن 

َقِدَم، َفْلُيْهِد لأَْهِلِه ولإِْخواِنِه، وْلُيْطِرْفُهم ولو ِحجارًة«)2).

في  اأَنا  بن طاهر:  اهلل  عبد  بن  د  اإِلى محمَّ بن جرير  العّبا�ض  2- وكتَب 

بِه  الْخِت�صا�ِض  وفي  َكَيِدِه،  الّطاَعِة  وفي  ِه،  َكَنْف�صِ لالأَميِر  الُموالِة 

من  هو  ما  ليِه  اإِ هدي  واأُ ِلِه،  َف�صْ من  اأُْلِطُفُه  واإِنَّما  اأَهِلِه؛  َكَبْع�ِض)3) 

ِعْنِدِه؛ وقد َبَعْثُت ِبما َيْخدُمُه في �َصْفَرِتِه)4).

لى عبد العزيز بن يو�صف)5):  ابي، وقد ُحِمَل اإِ 3- وكتَب اأَبو اإِ�صحاق ال�صّ

ُة الُمالِطِف، ل  لى الآَخِر، ُعرا�صَ قد ُحِمَل من اأََحِد َمْنِزَلِي الأُ�صتاِذ اإِ

َهِديََّة الُمْحَتِفِل؛ والنَّْف�ُض لُه، والماُل منُه.

بري الأَ�صدي، املديّن، عامل املدينة، واأَحد الفقهاء ال�صبعة؛  )1) اأَبو عبد اهلل، عروة بن الزُّ

تويف �صنة 93هـ.

)وفيات الأَعيان 225/3 و�صري اأَعالم النبالء 421/4).  

 يف م�صند الفردو�ض 299/1 رقم 1182.
ْ
يلمي )2) اأَخرجه الدَّ

)3) حتتها يف �ض: كاأَحد. وهي رواية �صحر البالغة.

)4) �صحر البالغة 103 بال ن�صبة.

املنطق،  وفر�صان  امل�رضق،  �صدور  اأَحد  يو�صف،  بن  العزيز  عبد  القا�صم،  اأَبو   (5(

لع�صد  �صائل  الرَّ ديوان  تقلَّد  والكتابة؛  الأَدب  يف  مني  واملقدَّ حني  املمدَّ واأَعيان 

 .(312/2 الدهر  )يتيمة  لأَولده.  دفعاٍت  بعده  الوزارة  وتقلَّد   ،
ّ
البويهي ولة  الدَّ

والعرا�صة: الهدية يهديها القادم من ال�صفر.
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َر�ْصِم  من  �َصيِِّدنا  ِغْلماَن  َخَدمُت  وقد  الَمْرُزبان)1):  ابن  وكتَب   -4

ِة، ِبقليٍل ُيَوفُِّرُه خلو�ُض الح�صايا، اأَو حركٌة وطيَُّة المطايا)2). الُعرا�صَ

راً وغائبًا، وُمقيمًا  اأَن َيحر�َض مولَي، حا�صِ اأَ�صاأَُل اهلل  5- وكتَب اآخَر: 

ياَء  واآِيبًا؛ واأَن ُيزيَح هذِه الُغَمَم الُمطيفة ِبَنواحي �َصَفِرِه، ويرجَع �صِ

الَمْجِد اإِلى َوَطِنِه، بل اإِلى َبَلِدِه.

�َصْعَيَك،  واأَْنَجَح  َعْزَمَك،  اهلُل  َق  َوفَّ الَببَّغاُء:  ]29اأ[  الَفَرِج  اأَبو  6- وكتَب 

ُرُه، وفيما َتغيُب عنُه. وحفظَك فيما َتْح�صُ

َك وُقدومَك؛  َم اهلُل لَك الَخْيَر والِخْيَرَة، في ُنهو�صِ 7- وكتَب َغْيُرُه: َقدَّ

وجعَل عليَك واِقَيًة باِقَيًة، في َم�ْصَهِدَك وَمِغْيِبَك.

* * *

)1) اأَبو ن�رض، �صهل بن املرزبان، اأَ�صله من اأَ�صبهان، وم�صتوطنه ني�صابور؛ كاتب �صاعٌر، 

)يتيمة الدهر 391/4). وله م�صّنفات.  

)2) 4- يقارن مبا ورد يف الباب 4 الفقرة 8.
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ع�ِء للُم�س�ِفِر ْعِر، في الدُّ اأَح��ِسُن ال�سِّ

]الب�صيط[ ُل َمن قال ذلك، الأَع�صى من ق�صيدٍة)1):  وَّ
1- اأَ

ُمْرتَِحاًل: بُْت  َقرَّ وقد  ِبْنتي  ي� َربِّ َجنِّْب اأَبي الأَ�ْسق�َم والَوَجع�)2)تَقوُل 

لَّْيِت ف�ْغتَِم�سي َطَجع�)3)َعليِك مثُل الذي �سَ ُم�سْ البَرِّ  ِبَجْنِب  ف�إِنَّ  نَوم�ً، 

 (5(
ّ
عِرِه؛ فاإِنَّ الواِثَق)4) لّما اأَ�ْصَخ�َض اأَبا ُعثمان الماِزني 2- وعلى ِذكِر �صِ

من الَب�صرِة، لم�صاأََلٍة في النَّْحِو، طاَوَلُه الحديَث، ثم �صاأََلُه عن َولدِه، 

ِبها.  اإِّل  ْنيا  الدُّ اأَرى  ول  ُبَنيٌَّة،  اإِّل  لي  ما  الموؤمنين،  اأميَر  يا  فقال: 

الموؤمنين،  اأَميَر  يا  فاَرْقَتها؟. قال:  الم�صكينُة حيَن  قال: فما قالت 

]المتقارب[ َدْتِني َقوَل الأَع�صى، وقد َخَنَقْتها  الَعْبَرُة)6):  اأَن�صَ

)1) ديوانه 73 )جاير) 151 )ح�صني).

يوان. )2) حتت )الأَ�صقام) يف �ض: الأَو�صاب. وهي رواية الدِّ

)3) يف الّديوان:  ... فاإِن جلنب املرء م�صطجعا.

ونور   101/2 الفريد  والعقد   33  -  32/3 الأَخبار  عيون  يف  والأَبيات،  اخلرب   (4(

واة  بيدي 88 ومعجم الأُدباء 759/2 - 760 واإِنباه الرُّ القب�ض 221 وطبقات الزُّ

...147/1
232هـ.  �صنة  تويف  ؛ 

ّ
العّبا�صي اخلليفة  �صيد،  الرَّ بن  املعت�صم  بن  هارون  الواثق:   

)تاريخ اخللفاء 400).

د، من كبار علماء النَّحو؛ تويف �صنة 249هـ. )نور  )5) اأَبو عثمان املازين: بكر بن حممَّ

واة 246/1). القب�ض 220 واإِنباه الرُّ

)6) ديوانه 33 )جاير) 91 )ح�صني).
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حيُل الرَّ َجــدَّ  حيَن  ابْنَتي  ــْمتَــقــوُل  ــِت ــــن قـــد يَ ـــواًء وَم ــــــ� �ـــسَ اأَران

ــ� ــِدن ــْن ـــ� فـــال ِرْمـــــَت مـــن ِع ـــ�ن تَـــــِرْماأَب ـــم  ل اإِذا  ـــٍر  ـــْي ـــَخ ِب ــــ�  فــــ�إِنّ

الــِبــال ـــَك  ـــَمـــَرتْ اأَ�ـــسْ اإِذا  ــْماأَرانـــــ�  ِح ــرَّ ال ــ�  ــنّ ِم ــُع  ــَط ــْق نُــْجــَفــى ويُ ُد 

قال: َفما ُقْلَت لها الم�صكينُة؟ قال: قلُت قوَل جريٍر)1): ]الوافر[

ــٌك ــري ــسَ ــَص لـــُه � ــ� ــي ــــ�هلِل ل ـــن عــنــد الــَخــلــيــفــِة بــ�لــنَّــجــ�ِحِثــقــي ب وِم

َرَفُه  و�صَ عليِه،  وَخَلَع  ديناٍر،  باأَلِف  لُه  واأََمَر  َرَتُه،  ُمحا�صَ َن  فا�ْصَتْح�صَ

مًا. ُمَكرَّ

]الكامل[ 3- ]29ب[ �صاعٌر: 

ــِن طــ�ِئــٍر ــَم ــ�أَيْ ــٍر ب ـــ� ِبــ�ــسْ ــــْل اأَب ف�نِْزِلاْدُخ ع�َدِة  وال�سَّ الَمِة  ال�سَّ وعلى 

]الطويل[ 4- اآخُر: 

ُم�س�ِحب�ً الجميُل  ْنُع  ال�سُّ ِبَك  َعنِّيِليَْم�ِص  ِرٌف  ُمْن�سَ الَهمِّ  َدخيَل  فــ�إِنَّ 

ل، عند َم�صيِرِه اإِلى ال�ّصام، وهو معُه)2):  5- وقال الُبْحُتريُّ للُمَتَوكِّ

]مجزوء الخفيف[  

ـــــ َدْت لـــنـــ� الْ ــــَفــــٌر َجـــــــــــدَّ ـــــــُه الـــــُجـــــُدْد�ــــسَ ـــــــ�ُم ـــــَلــــْهــــَو اأَيّ

ـــــ ــــْلــــَخــــِلــــْي ِل اهللُ  ــــْدَعــــــــــــَزَم  �ــــسَ ــــِة فـــيـــِه عـــلـــى الــــرَّ ــــَف ـ

ـــعـــوِد في ـــْعـــِد الـــ�ـــسُّ ِبـــ�ـــسَ ـــْر  ـــسِ ــْد� ــَم ــسَّ ــ� ــــِد ال ــــواِح ـــْحـــبـَــِة ال �ـــسُ

)1) ديوانه 89/1.

)2) ديوانه 708/2.
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ـــْو ـــُل ـــُع ــــزِّ وال ــــِع ـــــــــــْدوابْـــــــَق فـــي ال الأَبَ ـــــــــــَر  اآِخ ــــ�  ــــن لَ ِو 

]الكامل[ ومي ِجّداً في َقوِلِه)1):  6- وقد اأَح�صَن ابن الرُّ

تََزْل َفال  حيِل  الرَّ على  َعَزْمَت  ــ�لاإِّمــ�  ــب ــْلــُعــلــى اأَْح ــ�ِت وِل ــُرم ــْك ــَم ــْل ِل

َمِطيًَّة الــنَّــجــ�َح  ــَك  ل لـــُه  الإِ الأُمــــوِر ِعق�لَجــَعــَل  ــَن  م َطــَلــْبــَت  وِلــمــ� 

َعْهِدن� اآِخـــَر  الَعْهُد  هــذا  ــ�َن  ك َزوالل  يــ�ُل  الــزِّ كـــ�َن  ول  ل  ِبـــَك 

ولِة)2):   ْيف الدَّ يِّب المتنّبي ِل�صَ
بي الطَّ 7- واأَح�صُن منُه َقوُل اأَ

]الكامل[  

ــّواُر ــنُّ ــُه ال ــُحــلُّ ــُث تَ ــْي ــْر َحـــلَّ َح ــداُر�ــسِ ــْق ــِم ال ُمـــــراَدَك  فــيــَك  واأَراَد 

�َسالَمٌة َف�َسيََّعْتَك  اْرتََحْلَت  ـــْدراُرواإِذا  ــُث اتَّــَجــْهــَت وِديْــَمــٌة ِم َحــْي

الِعدى في  تُح�ِوُل  م�  َدْهُرَك  ــ�ُرواأَراَك  ــس ــ� ــروَفــُه اأَنْ ــى كـــــ�أَنَّ �ــسُ حــتّ

]الب�صيط[ ريُّ اأَي�صًا)3):  8- ]30اأ[ وقال ال�صَّ

ُمْنتَِظُر اأَنْـــَت  فيم�  اهللُ  َك  ــرَّ �ــسَ الَقَدُر�ِسْر  لَك  تَْهوى  ب�لذي  َجرى  فقد 

ــٌة: ــَع اأَْربَ ــَت  ــْل اأَمَّ ِبم�  ــَك  ــَعــَدتْ َفُرواأَ�ــسْ والظَّ ــ�ُل  ــب والإِْق ْنُع  وال�سُّ الِعزُّ 

]الكامل[ 9- اأَبو الَفَرج الَببَّغاء في ق�صيدٍة)4): 

ــَدٍم ــْق ـــِن َم ـــَم ــٍل واأَيْ ــَح ــْرتَ الأَنُْجِمِبـــ�أََعـــزِّ ُم ط�ِلع�ُت  َك  ِلَحظِّ َحَكَمْت 

)1) لي�صت يف ديوانه. وهي له يف املنـتخل 970/2.

)2) ديوانه 86/2.

)3) ديوانه 184/2.

)4) لي�ض يف ديوانه.
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وؤَ�س�ِء َوداُع ال�ّس�َدِة والرُّ

اأَن ين�صرَف عنه قال  اأَراَد  َع الح�صُن بن �َصْهٍل)1) الماأموَن، فلّما  1- َودَّ

د؟ قال: نعم، يا اأَميَر الموؤمنين؛  له الماأموُن: اأَلَك حاَجٌة يا اأَبا محمَّ

 من َقْلِبَك، ما ل اأَ�صَتعيُن على ِحْفِظِه اإِّل بَك)2).
َّ
َتحفُظ علي

]المتقارب[ 2- ومن اأَحا�صِن الُبحُتريِّ في الوداِع قوُله)3): 

ـــِه ـــِع ـــودي ـــَد تَ ـــن ــــِه ُمـــْبـــِلـــ�ـــصُاأَقــــــــوُل لَـــــُه ع ــــَرِت ــــْب ــــَع وُكـــــــلٌّ ِب

ـــَدْت عــنــَك اأَجــ�ــســ�ُمــنــ� ـــَع ــُصلَــِئــْن َق ــ� ــُف نْ ــَرْت مــعــَك الأَ ــ�َف ــس لــقــد �

]الكامل[ 3- وقوُله اأَي�صًا)4): 

ع�ِلم�ً َغــْيــِرَك  عنَد  بَــْعــَدَك  قيُم  �س�أَ�سيُع�َس�أُ ــي  ــن اأَنَّ الَحقيقِة  ــَم  ــْل ِع

والنُّهى بَْعَدَك  الإِْح�س�َن  ُع  والتَّوديُع)5)واأَُودِّ ْيُر  ال�سَّ منَك  ك�َن  اإِْن 

ة، كثري العطاء   ، وزير املاأمون؛ كان عايل الهمَّ
ّ
َخ�صي د ال�رضَّ )1) احل�صن بن �صهل، اأَبو حممَّ

الم  ال�صَّ مدينة  )تاريخ  236هـ.  �صنة  تويف  بوران،  ابنته  املاأمون  ج  تزوَّ عراء؛  لل�صُّ

284/8 ووفيات الأَعيان 120/2).
)2) الوزراء والكّتاب 429 وحتفة الوزراء 74 ورو�صة العقالء 156.

وح 607. ون�صبهما يف العقد الفريد 409/5 اإِىل اأَبي  )3) ديوانه 1129/2 وَروح الرُّ

الطيامري!. وهما يف الوايف لل�صفدي، من �صعر حممد بن املتوكل العبا�صي.

وح 605. )4) ديوانه 1314/2 - 1315 وَروح الرُّ

ري): البني. وهي رواية الديوان وَروح  )5) حتت )والنُّهى) يف �ض: واللُّهى. وحتت )ال�صَّ

وح. الرُّ
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ب�بًَة �سَ مــوَع  الــدُّ لــَك  ــوُعو�س�أَ�ْستَِقلُّ  ُدم عليَك  لي  ــَة  ــَل ِدْج انَّ  ــو  ولَ

]المتقارب[ 4- ومن َم�صهوِر هذا الباِب و�صاِئِرِه قوُل ِدْعِبل)1): 

بــيــِع الــرَّ َوداِع  ِمــْثــُل  يَــْمَوداُعـــــَك  ــُل اْفــِتــقــ�ِد الــدِّ ــث ـــُدَك م ـــْق وَف

َوف�ٍء من  فكم  الُم  ال�سَّ عليَك  َكَرْم)2)]30ب[  ــن  م ل  مــنــَك  ــــُه  اأُفــــ�ِرُق

]الطويل[ 5- وقال ُم�صلُم بن الوليد)3): 

ـــِه َوداِع عنَد  واإِ�سم�عيُل  ــي  ُل)4)واإِنِـّ ْوِع زايََلُه النَّ�سْ لَك�ِلْغِمد يَْوَم الرَّ

اأَُزْرُهــُم اأَو  بَْعَدُهْم  َقوم�ً  اأَْغ�َص  َفك�لوْح�ِص يُْدنْيه� من الأُنُ�ِص الَمْحُلف�إِْن 

]المن�صرح[ ولة)5):  6- وللمتنّبي في �صيِف الدَّ

ُعــــُه ــــَودِّ ــــلُّ َمـــن يُ ـــــ�ُه يـــ� راِحــــــاًل ُك ـــــي ٌع ِديْـــــنَـــــُه وُدنْ ُمــــــــــَودِّ

ـــَرٍم َك مــن  ــــراُه  تَ فــيــَمــْن  كـــ�َن  اهللُ)6)اإِْن  فــــــزاَدَك  ـــٌد  ـــزي َم فــيــَك 

وح 607 وفيه مزيد تخريج. )1) ديوانه 248. وبال ن�صبة، يف َروح الرُّ

واب:  اأُفارُق منَك وكم من كرْم. )2) كذا يف �ض. ولعلَّ ال�صَّ

�صعراء  من  ٌم  متقدِّ �صاعٌر  الغواين،  ب�رضيع  املعروف  الأَن�صاري،  الوليد  بن  م�صلم   (3(

ولة العّبا�صيَّة؛ كان منقطعًا اإىِل يزيد بن مزيد، ثم قّلده الف�صل بن �صهل املظامل  الدَّ

بجرجان، فمات بها. )الأغاين 31/19 وال�صعر وال�صعراء 832/2 وطبقات ابن 

املعتز 235).

وح 495. والبيتان يف ديوانه 332 - 333 وَروح الرُّ  

وح. )4) فوق كلمة )عند) يف �ض: يوم. وهي رواية الّديوان وَروح الرُّ

وح 609. )5) ديوانه 265/4 وَروح الرُّ

وح. يوان وَروح الرُّ )6) حتت )فيمن) يف �ض: فيما تراه. وهي رواية الدِّ
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]الطويل[ 7- وللّنا�صئ)1) فيه)2): 

ط�ِئع� ُع  اأَُودِّ ــــي  اأَنِّ ل  ُع  ْهَر م� ُكْنُت م�ِنع�اأَُودِّ واأُْعِطي ِبُكْرهي الدَّ

ديْنَُه ِب�َسْيِفَك  ا�ْستَْرعى  الذي  َر ي�ِنع�)3)َرع�َك  ْخ�سَ ولَّق�َك َرْو�َص الَعْي�ِص اأَ

راِجع�واأَْرِجُع ل اأَلْقى �سوى الَوْجِد �س�ِحب�ً ب�لنَّْف�ِص  لِْفْيُت  اأُ اإِْن  ِلنَْف�سَي 

]الوافر[ احِب في ابِن الَعميِد)4):  8- ولل�صّ

ح�ِب ال�سَّ ـــــواَء  اأَنْ مــنــَك  ُع  ـــٍة ِرحـــ�ِباأَُودِّ ـــيَ ـــِن ــ�ً بـَــْيـــَن اأَْف ــ�ــس ــْي وَع

َفَح�ْسبي َخْيراً  بي  ْهَر  الدَّ انِْقالِبفــ�أَْو�ــصِ  ذو  ــٍص  وا� هــِر  الــدَّ َفَقْلُب 

َخْيراً ْهــِر  بــ�لــدَّ ــنــي  اأَْو�ــسِ ــَك  ِب ِعق�بيول  يـَـْخــ�ــســى  غــــ�َدْرتـُـــُه  فــقــد 

�س�لََمْتني ــد  ق اأَْحـــداثَـــُه  ــــْب  الَجن�ِبَوَه هــذا  عــن  ــُر  ــْي اأَ�ــسِ اأَلَــْيــ�ــَص 

]المتقارب[ 9- واأَح�صُن واأَْظَرُف، قوُله اَأي�صًا)5): 

الع�ِليَْه ــَرتـَـَك  َحــ�ــسْ ُع  اأَُودِّ ــْه]31اأ[  ــيَ ــ�ِم ه ــــي  ــــع اأَْدُم ل  ــَي  ــس ــ� ــْف ونَ

الــَجــنــ�َب هـــذا  ُع  ـــــَودِّ يُ ذا  ـــن  الع�ِفيَْه)6)وَم ــــذِه  ه ـــ�أَُه  ـــنَ ـــْه ـــتَ َف

له يف  الأَ�صغر؛  بالّنا�صئ  املعروف   بن عبد اهلل بن و�صيف، 
ّ
اأَبو احل�صن، علي )1) هو 

اأَهل البيت ق�صائد كثرية، وكان متكّلمًا بارعًا؛ تويف �صنة 366هـ. )يتيمة الدهر 

232/1 ووفيات الأَعيان 369/3).
 370/3 الأَعيان  ووفيات   232/1 الدهر  يتيمة  يف  الأَ�صغر،  للّنا�صئ  الأَبيات   (2(

وديوانه 109.

)3) حتت )ا�صرتعى) يف �ض: يرعى. وهي رواية امل�صادر. 

)4) لي�صت يف ديوانه. وهي له يف املنتخل 864/2.

)5) ديوانه 302 - 303.

)6) حتت )هذه) يف �ض: من. وكاأَنه يريد: فيهناأَ من هذه العافية.
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ـــٌة ـــنَّ ــــٌب ِبـــــِه َج ــــ�ٌب َرحــــي ــــن ـــ� داِنــــيَــــْهَج ـــه ـــكـــ�ِرِم ُقــــطــــوُف َم

ْيِر الَم�سِ في  لي  ـــ�أَْذُن  تَ ُكْنَت  الح��ِسيَْهواإِْن  ــُة  ــَل ــْم ُج َرَحـــَلـــْت  اإِذا 

ــريــِق ـــدَّ الــطَّ ـــــواَدَك َم ــْقــُت َج ــبَ ــيـَـْه�ــسَ ــــِدَي الــغــ��ــسِ ـــْرُت وفـــي يَ و�ـــسِ

* * *
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47
ِدق�ِء ]والأَِحبّ�ِء[)1) َوداُع الإِْخواِن والأَ�سْ

مِع،  الدَّ من  َتفي�ُض  َوَعيناُه  لُه،  ديقًا  �صَ  (2( ريُّ الَب�صْ الح�صُن  ع  َودَّ  -1

]الطويل[ وقال)3): 

تَرى كم�  اإِلّ  ـــ�ُم  والأَيّ ْهُر  الدَّ َحبيِبَومــ�  َوداُع  اأَو  ـــ�ٍل  م ــــُة  َرِزيَـّ

َع اأَبو الَعتاهيِة)4) �صعيَد بن َوهٍب)5)، ثم َبكى واأَن�صَد:   2- َودَّ

]الخفيف[  

اأَ�ْسـ َفم�  واإِلّ  نَْجتَِمْع  نَِع�ْص  نـــ�ِماإِْن  الأَ َجميِع  عن  ــ�َت  م َمــن  ـَغَل 

َع اأَبو تّمام بع�َض اإِخواِنِه في �صهر رم�صان ]فقال[)6):   3- َوَودَّ

]الكامل[  

)1) من بداية الكتاب.

ّباينُّ الكبري؛ تويف �صنة 110 هـ. )2) اأَبو �صعيد، احل�صن بن ي�صار الب�رضّي، الإِمام الرَّ

وؤَيّل، يف امل�صتطرف 338/2. والأَول منهما يف  )3) البيت ثاين اثنني، لأَبي الأَ�صود الدُّ

ديوانه 46 ولي�ض فيه الّثاين! !.

)4) 2- ديوان اأَبي العتاهية 357.

اإِ�صماعيل بن القا�صم، �صاعر  اأَبو العتاهية. وهو  اأَبو العالية! !. وفوقها:  يف �ض:   

. م�صهور. )الأغاين 1/4 وال�صعر وال�صعراء 791/2 
ّ
هديّات يف الع�رض العّبا�صي الزُّ

وطبقات ابن املعتز 228).

)5) اأَبو عثمان، �صعيد بن وهب، الكاتب وال�صاعر املطبوع؛ مات اأَيّام املاأمون. )الوايف 

بالوفيات 272/15).

وح 605. )6) ديوانه 340/3 وَروح الرُّ
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ُمْقَلِتي تَـــْدَمـــُع  ــم  ث ــــَك  ــــنَّ َع الثّ�نيلأَُودِّ الـــَوداُع  هــَي  ــوَع  م ــدُّ ال اإِنَّ 

ْغتَدي واأَ �ِسواَك  عن  بَْعَدَك  ــِن فــي َرَمــ�ــســ�ِنواأَ�سوُم  ــْي ــْوَم ــداً �ــسَ ــَقــلِّ ــتَ ُم

َعراِء َلُح�ْصِنِه وِطْيِبِه)1):   ُب اإِلى َنَفٍر من ال�صُّ 4- ومّما ُيْن�صَ

]المن�صرح[  

ُعــــُه تُــــَودِّ ل  حـــيـــَن  َعــــنــــي  ــْهَودَّ ــَع ُروحـــــي، ولــكــنَّــهــ� تَــ�ــســيــُر َم

�َسَعْه)2)ثــــم تَـــــَولـّــــى والـــــــُفـــــــوؤَاُد ِبــــِه وِلْلُهموِم  مك�ٍن  ْيُق  �سِ

ْرَعٍة؛   بن القا�صم)3): اأَْلَفْيُتُه في َمجل�ِض ُقْلَعٍة، ُتوؤِذُن للَبْيِن ِب�صُ
ّ
ٌل لعلي 5- َف�صْ

 
َّ
]31ب[ حّتى اإِذا َمدَّ َيَدُه اإِلى التَّوديِع، َمَلَكْتني الَحْيَرُة، وا�ْصَتْوَلْت علي

من  ُقْمُت  نِّي  اأَ غيَر  اأَقوُل،  ما  اأَدِر  فلم  ُة؛  الُغمَّ واأَ�ْصَكَتْتني  اللُّْكَنُة، 

ْت على َقلبي ُكْرَبتي، وَملَكْتِني  ِه وقد �َصجيُت ِبَزْفَرتي، وَخمَّ َمْجِل�صِ

ِلُفْرَقِتِه ُحْرَقٌة، َتَتَغْلَغُل بيَن اللَّهاِة والّتراقي، وَخَنَقْتني ِلَوداِعِه َعْبَرٌة، 

َتَحيََّرْت بيَن الُجفوِن والماآقي؛ ثم �َصَفْيُت َغليلي ِبما ا�ْصَتْدَرْرُتُه من 

ْفُت َعنِّي بع�َض الُبَرحاِء ِبما اْمَتَرْيُتُه  موِع الُمَتَحيَِّرِة، وَخفَّ اأَ�صراِب الدُّ

رِة. من اأَْخالِفها الُمَتَحدِّ

)1) البيتان لبن دريد، يف معجم الأُدباء 92/1 و2496/6 ووفيات الأَعيان 275/4 

وديوانه 79.

وفيه   .! القرطبي!  التجيبي  حممد  بن  للح�صني   1149/3 الأُدباء  معجم  ويف   

812/2 بال ن�صبة.
موع. )2) حتت )وللهموم) يف �ض: وللدُّ

 بن القا�صم القا�صاين، بقيَّة م�صيخة الكّتاب املتقّدمني يف الرباعة، 
ّ
)3) اأَبو القا�صم، علي

الأُدباء  ومعجم   329/2 الدهر  )يتيمة  ونرث.  نظٌم  له  البالغة؛  ة  لأَِزمَّ املالكني 

.(11839/4
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ِحبََّة؛ 
ُع الأَ�صدقاَء والأَ  يقوُل: اأَنا ل اأَُودِّ

ّ
6- و�َصمعُت اأَبا بكٍر الُخوارزمي

ِلَبْع�ِض  القاِئُل  وهو  الُبحُترّي،  �َصيُِّدنا  الَوداِع،  َتْرِك  في  اإِمامي  لأَنَّ 

]مجزوء الكامل[ ْعُه)1):   َمّرا فلم ُيَودِّ اإِخواِنِه وقد خرَج من �ُصرَّ

ـــْك ـــالِق ـــِط انْ ـــي  ف جـــــــ�ُرَك  ـــْكاهللُ  ـــراِق ِع اأَو  ــَك  ــ�ِم ــس � ِتـــْلـــقـــ�َء 

ـــْيــــ َمـــ�ـــسِ ــــي  ف ــــي  ــــنِّ ــــُذلَ ــــْع تَ لِقْك)2)ل  اأُ ولــم  ــْرُت  �ــسِ يَـــْوَم  ِري 

ـــُت َمــــواِقــــفــــ�ً ـــي ــْكاإِنِّـــــــــي َخـــ�ـــس ــــْرَب مــ�ِق ــُح َغ ــَف ــ�ــسْ ــِن تَ ــْي ــبَ ــْل ِل

ـــَوْد ـــُم ــى ال ــق ــْل ـــُت مـــ� يَ ـــْم ـــِل واْعِتن�ِقْك)3)وَع َك  مِّ �سَ عنَد  ِدْع 

ـــ� ـــ�َءن ـــك بُ اأَنَّ  وا�ْسِتي�ِقْك)4)وَعــــِلــــْمــــُت  ا�ْسِتي�قي  َح�ْسَب 

ــــداً تـَـــَعــــمُّ ذاَك  ــْكَفــــتَــــَركــــُت  ــراِق ـــــُرُب مــن ِف وَخــَرجــُت اأَْه

]المتقارب[   7- ومن ُمَلِح هذا الباِب َقوُل ابن الّنا�صِر)5): 

ـــ� اأَبـَــــــْت ـــّم ــْبكــــــــ�أَنَّ يـَــمـــيـــنـــَي ل َو�ــسَ وَقــْلــبــي  الَحبيِب  َوداَع 

الَع�س� عــنــَد  ــراَن  ــْم ِع ابـــِن  ــَطــِرْبيَميُن  ــًة تَــ�ــسْ ــيَّ ـــْت َح لَ وقـــد ُحـــوِّ

اأَبي جعفر بن �صهل  1496. وفيه: وقال يف َوداع   - 1495/3 )1) ديوان البحرتي 

اإِىل  اخلروج  البحرتيُّ  واأراد  والعوا�صم،  ِبقنَّ�رضين  اخلراج  وايل  وكان  املَْرَوزّي، 

عه، فكتَب اإِليه: منبج، وكان معه بحلب، فخرج ومل ُيَودِّ

)2) يف �ض: ... م�صريي. وفوق الياء: ك. يريد: م�صريك.

)3) فوق )وعلمت) يف �ض: ذكرُت.

)4) حتت )وعلمُت) يف �ض: وعرفت. ويف الهام�ض: اأَنَّ لقاءنا.

البلدي يف  ]من الطويل[ للخّباز  اأقف له على ترجمة؛ والبيتان ي�صبهان بيتني   )5) مل 

يتيمة الدهر 209/2 وبديع اأُ�صامة 258 والوايف بالوفيات 57/2. 
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]الطويل[ 8- ]32اأ[ وقلُت من ق�صيدٍة)1): 

ــنــ� بــيــَن َزْفــــَرِة واِجـــٍد ــْف ــ� َوَق ــّم ــِدول ــ�ِق ــــِة ف ــ�ٍق وِرقَـّ ــت ــسْ ــ� ـــِة ُم ـــنَّ وَح

ِبِه ُم�ْستَْرِوح�ً  ْمِع  الدَّ ُعقوَد  ُمع�ِنِدَحَلْلُت  ِفْعَل  غ��َص  لكْن  ف��َص  َفم� 

ع�ً ُمَودِّ ِمنِّي  الب�ِع  بَ�ْسَط  �س�ِعديوح�َولُْت  ذلك  عنَد  �س�َعَدتْني  َفم� 

* * *

)1) لي�صت يف ديوانه.
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ِذْكُر التَّ�ْسييِع

لى �َصَفٍر؛ فلّما َبَلَغ  ِه اإِ )1) الماأموَن، عند �ُصخو�صِ
و�صيُّ 1- �َصيََّع ُحَمْيٌد الطُّ

]الكامل[ َرَفُه، وَتَمثََّل ِبَقوِل ال�ّصاِعِر)2):  يَِّع �صَ ِنهاَيَة الُم�صَ

ــُه ــ�بُ ــب ــٍم، اأَْح ــيَّ ــتَ ــِب ُم ــْل ــَق ُعَعــَجــبــ�ً ِل يَتََقطَّ ل  كيَف  ــَف  وُخــلِّ �ــســ�روا 

ِرك�بَن� تَِبْعَت  م�  َفَح�ْسبَُك  ــْع  ــُعاْرِج ــْرِج يَ َمــحــ�لَــَة  ل  الُم�َسيَِّع  اإِنَّ 

]الخفيف[ )3) َقوُله)4):  2- ومّما ُي�ْصَتْطَرُف لأَبي بكٍر الَبَلديِّ

التّ�ْسييِع َحـــــالَوِة  ــن  ع نــي  ــدَّ ـــْوديـــِع�ــسَ ـــتَّ اْجــِتــنــ�بــي َمـــــــراَرَة ال

ــِة هذا ِبــَوْحــ�ــسَ ــُص ذا  ــ� نْ اأُ ــْم  ــُق يَ الَجميِعلــم  تـَــْرَك  واَب  ال�سَّ ــُت  ــَراأَيْ َف

]المجتث[ ديٍق لي)5):  3- وقلُت ِل�صَ

اإمرٍة  ك، من بيت  ، ممدوح العكوَّ
ّ
و�صي اأَبو غامن الطُّ )1) الأَمري ُحميد بن عبد احلميد، 

وح�صمٍة وريا�صٍة؛ تويف �صنة 220هـ. )الوايف بالوفيات 197/13).

ُوجد  مّما  وهو   .614 وح  الرُّ وَروح   90 والفراق  ال�صوق  يف  ن�صبة،  بال  ل  وَّ
الأَ  (2(

مكتوبًا على باب ق�رٍض ببغداد.

يًَّا، و�صعره  مِّ
د بن اأَحمد بن حمدان، املعروف باخلّباز البلدي، كان اأُ )3) اأَبو بكر، حممَّ

كلُّه ُمَلح وحُتف. )يتيمة الدهر 208/2).

البّتي الأَندل�صي،  212. وهما لأَحمد بن احل�صني   /2 يتيمة الدهر  البيتان له يف    (4(

يف وفيات الأَعيان 132/7. ولأَحمد بن عبد الويل البّتي، يف الوايف بالوفيات 

.161/7
)5) لي�صا يف ديوانه.

Zad_Safar_Book.indb   169 12/8/09   9:43 AM



170

ــــي ــــنِّ ـــــــــَل َع ـــــــــَرحَّ ـــــ� تَ ـــــّم ــــــ�ِءل ــــــِدق ــــــسْ ــــُة الأَ� ــــمــــ�َم �ــــسُ

ــــكــــ�ئــــي ــــبُ ـــــُه ِب ـــــتُ ـــــْع ـــــيَّ ـــــسَ ــــــي� ــــــ�ئ وُحـــــــْرَقـــــــتـــــــي وُدع

* * *
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ِدق�ِء والأَِحبّ�ِء وؤَ�س�ِء والأَ�سْ َغْيبَُة الرُّ

خالد  بن  يحيى  في  قوله   (1(
ّ
َلمي ال�صُّ لأَ�ْصَجِع  ُن  ُي�ْصَتْح�صَ مّما   -1

)2):  ]المن�صرح[
الَبْرَمكيِّ

ـــداً اأََح اأَرى  فم�  يَحيى  ــ�َب  غ ــِنقــد  الــَحــ�ــسَ ِبـــِذْكـــِرِه  اإِلّ  يَــ�أْنَــ�ــصُ 

َدَعْت لنْ�سَ ـــ�ِب  الإي َرجـــ�ُء  ـــَزِنلــول  ـــَح ــــَدُه مــــَن ال ــــْع ــ� بَ ــن ــوبُ ــل ُق

ِم�ْصَمٍع)3)  بن  َقوُل مالك  الباِب،  قيَل في هذا  ما  اأَح�صِن  ]32ب[ ومن   -2

ْرَت،  ذا َح�صَ لالأَحنِف ابن َقْي�ٍض: يا اأَبا بْحٍر، واهلِل ما اأَ�صتاُق ِلغاِئٍب اإِ

ِر اإِذا ِغْبَت)4). ول اأَْنَتِفُع بالحا�صِ

العّبا�ض؛ حيُث  اإِبرهيم بن  فاأَْكَثروا، منهم:  َمعناُه  عراُء  ال�صُّ اأَخَذ  3- وقد 

ولة العّبا�صيَّة، مدح الربامكة، وانقطع  ، من فحول �صعراء الدَّ
ّ
لمي )1) اأَ�صجع بن عمرو ال�صُّ

�صيد، فاأُعجب به، ونال حظوة تامًة. )الأَغاين  ة، فاأَو�صله اإِىل الرَّ اإِىل جعفر خا�صَّ

212/18 وال�صعر وال�صعراء 881/2 وتاريخ بغداد 511/7). 
�صيد، كان من النُّبل والعقل وجميع اخلالل على اأَكمل حال؛  )2) اأَبو الف�صل، وزير الرَّ

�صيد الربامكة، حب�صه اإىِل اأَن مات �صنة 190هـ. )الوزراء والكتاب  وملّا نكب الرَّ

�صيد) ووفيات الأَعيان 219/6 ومعجم الأُدباء 2809/6). )اأيام الرَّ

والبيتان يف ديوان الأ�صجع 267.  

، من وجوه اأهل الب�رضة، كان �صيِّد ربيعة يف 
ّ
بعي )3) مالك بن م�صمع، اأَبو غ�ّصان الرَّ

مًا، حليمًا، رئي�صًا؛ وفد على معاوية فاأكرمه؛ تويف �صنة 73هـ. )خمت�رض  زمانه، مقدَّ

تاريخ دم�صق 67/24).

)4) زهر الآداب 1021/2.
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]المتقارب[ يقوُل)1):  

بَْيِنهم مــن  النَّْف�ِص  ــوى  َه الُمط�ُعواأَنْــــَت  ـــَت  واأَن الحبيُب  ـــَت  واأَن

َوْحـــــَدٌة ـــدوا  ـــُع بَ اإِْن  ِبــــَك  ــ�  ــم اْجِتم�ُع)2)َف بَُعْدَت  اإِْن  َمَعُهْم  وم� 

]المتقارب[ )3)، يقوُل: 
4- ومنهم: الَعَلويُّ الِحّمانيُّ

الغ�ئبيَن ـــِد  ـــُق ْف اأَ ــم  ل كــنــَت  َوحيدااإِذا  َفــريــداً  ُكــْنــُت  ِغــْبــَت  واإِْن 

ــْدَت ــُع بَ ــ�  م اإِذا  نـَـْفــ�ــســي  ــُد  ــ�َع ــب تـَـعــوداتَ اأَْن  ـــى  اإِل ــوُد  ــع تَ َفَلْي�َسْت 

]الطويل[ ، وناهيَك بَقوِلِه)4):  5- ومنهم: الُبحُتريُّ

يَِبْت وَمن  َعنّ�،  البَْدِر  َمغيَب  الَغي�ِهِبلَِغْبَت  ــواَد  �ــسَ يَــْذُمــْم  َقــَمــٍر،  ِبــال 

�س�ِهٍد ِبَم�ْسَهِد  نَ�أْنَ�ْص  فلْم  غ�ِئِبَرَحْلَت  ِبَغْيبَِة  نَْحِفْل  فلم  ـــَت  واأُبْ

]الطويل[ )5) في َقوِلِه:  َنوَبريُّ ِن ال�صُّ 6- ولم ُيْح�صِ

ُه ُودُّ غــ�َب  ْحبَْبتُُه  اأَ َمــن  غــ�َب  َقريُباإِذا  َوْهـــَو  الـــُودُّ  ِمنِّي  ــُرُب  ــْق ويَ

)1) ديوانه 146 وزهر الآداب 1021/2 واملنتخل 831/2.

)2) حتت )وما) يف �ض: ول.

�صنة  تويف  العّبا�صيَّة؛  ولة  الدَّ �صعراء  من  الكويّف،  احِلّمايّن  العلوّي  د،  حممَّ بن  علي   (3(

301هـ. )�صمط الالآيل 439/1).
والبيتان يف ديوانه 52 واملنتخل 831/2.  

)4) ديوانه 1/ 90 - 91 واملنتخل 854/2 855-.

اأكرث �صعره يف   حم�صٌن، 
ٌّ

، �صاعٌر حلبي
ّ
بِّي ال�صّ د بن احل�صن  اأَحمد بن حممَّ اأَبو بكر،   (5(

يا�ض والأَنوار. و�صف الرِّ

)تاريخ دم�صق 206/7 وخمت�رضه 237/3 والوايف بالوفيات 379/7).  

والبيتان لي�صا يف ديوانه.  
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ْم�ُص في الأَْر�ِص ِظلَُّه يَغيُبَك�َسْخ�ٍص تُريَك ال�سَّ حيَن  لُّ  الظِّ غ�َب  غ�َب  فــ�إِْن 

]ال�صريع[ 7- واأَح�صَن َك�صاِجم)1) في َمعناُه: 

ــُه ــ�بُ ــب ــْرِبُقـــْلـــُت وقـــ�لـــوا: غـــ�َب اأَح ــُق ــْبــَدلــوا الــبُــْعــَد مــن ال ــتَ وا�ــسْ

�س�ِحٍب نَوى  ْت  �َسطَّ م�  واهلِل  الَقْلِب)2)]33اأ[  اإِلـــى  الــَعــْيــِن  مــَن  �ــســ�َر 

ْخ�ِض: يزيد  َنوبريِّ في َغْيَبِة الُودِّ مع َغْيَبِة ال�صَّ ن �َصَلَك طريقَة ال�صَّ 8- وممَّ

يََّر البيَت الآخر ُمَتَمثَّاًل، في قوِلِه)3):  ؛ و�صَ
ّ
د المهلَّبي بن محمَّ

]الهزج[  

ــــ ـــواِم ال ـــتَـــْبـــَدَل  ا�ـــسْ ـــ�  م ـــْرِباإذا  ـــُق ـــ�ل ــــُق بـُـــْعــــَد الــــــــّداِر ب ـ

ـــْذكـــ� ـــوى الـــتَّ ــــَق �ـــسِ ــــْب ـــِبولــــم يَ بـــ�لـــُكـــْت ـــــــ�ِر  ـــــــب والإِْخ ِر 

ـــِل ـــَو�ـــسْ ـــــوى ال ــد َرثَّـــــــْت ُق ــق ـــبِّف ـــُح ــــــوى ال ــــــــْت ُق كـــمـــ� َرثَّ

ــــن الـــَعـــْيـــِن ــــن الـــَقـــْلـــِبوَمـــــــن غـــــــ�َب ع ـــد غـــــــ�َب ع ـــق ف

]الكامل[ ُن َقوَل ابن َطباَطبا)4):  9- واهلِل اأَنا اأَ�ْصَتْح�صِ

ن�ِظري عن  ِلغ�ِئٍب  الِفداُء  ِحج�ِبِهنَْف�سي  دوَن  الَقْلِب  في  وَمَحلُُّه 

ــِه ــ�ِئ ــق ــِل ــي ِب ــت ــَل ــْق ـــول تـَــَمـــتُّـــُع ُم ــِهل ــ�ِب ــ�إِي ــري ب ــسِّ ــ� ــبَ ــُم ــ� ِل ــه ــتُ ــْب ــَوَه لَ

اأَديٌب جواٌد منّجٌم؛ تويف يف حدود  اأَبو الفتح، حممود بن احل�صني، كاتٌب �صاعٌر   (1(

350هـ. )فوات الوفيات 99/4 وخمت�رض تاريخ دم�صق 117/24).
والبيتان لي�صا يف ديوانه.  

)2) يف �ض: .... نوى راجل. وفوقها: �صاحب.

)3) الأَبيات بال ن�صبة يف املنتخل 829/2 - 830.

)4) ديوانه 28 والف�صو�ض 223/3.
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 - فاإِنَّ الّرقَّة تقارب البركة)1) -: 
ّ
10- واأَن�صدني اأَبو بكر الُخوارزمي

]ال�صريع[  

بَْعِدِهْم من  الِج�ْسُم  َف�س�َر  ــ�غ�بوا  ــيّ ـــُه َف ــُص ل ــ� ــْم ــسَّ ــ� مـــ� تـَــْعـــَمـــُل ال

ــــُم ــــ�ُه ــــّق ــــَل تَ ــــــــٍه اأَ ـــــــــ�أَيِّ َوْج ــ�ِب ــيّ َح ـــْم  ـــَدُه ـــْع بَ ــــــــي  ْون َراأَ اإِذا 

َقــوِلــِهــْم: ومــن  ِمــْنــُهــْم  �َسيّ�)2)واَخْجَلتي  ــنــ�  لَ ــُد  ــْق ــَف ال َك  ـــرَّ �ـــسَ ــ�  م

]ال�صريع[ ر:  11- واأَن�صدني ابن حبيب الُمَذكِّ

ــْن ــَع َظ َحــبــيــبــ�ً  اهللَ  ــــتَــــْوِدُع  ــَن الــَحــَزْناأَ�ــــسْ ــي ــنــي وب ــْي ــ� بَ ـــــَف م اأَلَّ

ِتْمث�لُُه َعْينَي  عن  غ�َب  اإِْن  ــْن]33ب[  ـــيٍء َحــ�ــسَ ــــلُّ �ـــسَ ـــِه ُك ـــي ـــَرن َذكَّ

]الوافر[ 12- واأَن�صَدني َغيرُه لبع�ِض الُكّتاِب: 

ِغْبتُْم حيَن  الــَمــديــنـَـُة  ــِت  ــ�ــسَ ديُقتـَـَوحَّ وال�سَّ الــُمــالِطــُف  ِبه�  ـــلَّ  وَق

ـــٍب َرْح ـــلُّ  ُك فيه�  عــلــيَّ  ــ�َق  ــس تَ�سيُقو� ل  نـَــ�أَيْـــتـُــْم  وقـــد  ــَف  ــي وك

]مخّلع الب�صيط[ 13- وقلُت)3): 

ــنــي ــْي ــــواِد َع ــ�ً عـــن �ــــسَ ــب ــ�ئ ـــ� غ ــواداي ــَت مــن ُمــْهــَجــتــي الــ�ــسَّ ــْل ــَل َح

ـــَت عــن نـــ�ِظـــري ولــكــْن قـــ�دامــ� ِغـــْب ـــرُّ ـــ�ِظـــري ال ـْبــَت عــن ن َغــيَـّ

ّقة) يف �ض: الربكة. )1) كذا وردت هذه اجلملة هنا. وحتت )الرَّ

والأبيات لي�صت يف ديوانه.  

)2) حتت )واخجلتي) يف �ض: واَخَجلي.

)3) لي�صا يف ديوانه.
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50

التَّالقي ب�لنَّفو�ِص، مع تَب�يُِن الُج�سوِم

والتّرائي ب�لُقلوِب دوَن الُعيوِن

ٌل لبِن العميِد: نحُن في الّظاهِر على اْفِتراٍق، وفي الباِطِن على  1- َف�صْ

َتالٍق؛ وَلِئْن َتفارَقِت الأَ�صباُح، لقد َتعاَنَقِت الأَرواُح.

ياِر، و�َصحِط الَمزاِر، َنَتناجى  احُب بن عّباٍد: نحُن على ُبْعِد الدِّ 2- ال�صّ

َر الُقْرُب بالإِْخال�ِض، لم  ماِئِر، وَنتخاَطُب بال�ّصراِئِر؛ واإِذا َح�صَ بال�صَّ

رَّ الُبْعُد بالأَ�ْصخا�ِض. َي�صُ

َموقوَفٌة  َلَدْيَك،  ناِزَلٌة  فهي  ْيِرَك،  ِبَم�صِ َنْف�صي  �صاَرْت  قد  اأَي�صًا:  ولُه   -3

بالإِخال�ِض عليَك؛ واأَنا اأُناجيَك ِبخواِطِر َقْلبي، واإِْن كان قد ُغيَِّب 

َك َعنِّي. �صخ�صُ

4- الَببَّغاء: اإِن َتراخى اللِّقاُء، فاإِّنا َنَتالقى على الِبعاِد، وَيَتالقى َنَظُر الَعْيِن 

ِبَنَظِر الُفوؤاِد.

التَّالقي  اأَنَّ  كما  الإِخواِن،  َغَر�ُض  بالُقلوِب  التَّالقي  ابي:  ال�صّ ]34اأ[   -5

الإِعرا�ِض،  مع  ِويَِّة  بالرَّ َيْقَنُع  ُق  والعا�صِ الُع�ّصاِق؛  َغَر�ُض  بالنَّفو�ِض 

ديُق َيْحَتِمُل الُفْرَقَة مع الإِخال�ِض. وال�صَّ
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]مجزوء الكامل[ 6- وفي هذا المعنى يقوُل من�صور الفقيُه)1): 

ــْت ــَك ــسَ � اأَْن  لــّمــ�  ـــُت  ـــْل ُق ـــد  ـــوُبق ـــل ــــ� َخ ــــه ــــ�َرتَ ــــي ِزي ــــْرك تَ

ـــْر يَـــ�ـــسُ ل  الــــتَّــــبــــ�ُعــــَد  الــُقــلــوُباإِنَّ  تـَـــقــــ�َربـَـــِت  اإِذا  ُر 

  :(2(
ّ
بي ُعَيْيَنَة الُمَهلَّبي 7- واأَح�صُن ما قيَل في هذا الَمعنى َقوُل اأَ

]الب�صيط[  

وَح ِعْنَدُكُم اأَنَّ الرُّ وُح في ُغْربٍَة، والِج�ْسُم في َوَطِنِج�ْسمي َمعي َغْيَر  ف�لرُّ

بََدن�ً لي  اأَنَّ  ِمنِّي  النّ��ُص  بَــَدِنَفْليَْعَجِب  ِبال  روٌح  ولي  فيِه،  روَح  ل 

]الطويل[ 8- وقوُل الّثاني، وهو الَعّتابي)3): 

و�صاعراً  �صافعّيًا،  فقيهًا  كان  ال�ّصاعر،  ير  ال�رضَّ احل�صن،  اأَبو  اإِ�صماعيل،  بن  من�صور   (1(

خبيث الهجو؛ تويف �صنة 306هـ.

)وفيات الأَعيان 289/5 و�صري اأَعالم النبالء 238/14).  

والبيتان يف ديوانه 176 )�صمن جملة املجمع العلمي الهندي - املجلَّد الثاين -   

العدد املزدوج 1 - 2).

)العدد  بدم�صق)  العربيَّة  للّدرا�صات  الفرن�صي  املعهد  )�صمن جملة   40 ديوانه   -7  (2(

19) والأَغاين 102/20 والإِعجاز والإِيجاز 215 وخا�ض اخلا�ض 374 ولباب 
الآداب 73/2 واأَح�صن ما �صمعت 37.

وهما يف املحب واملحبوب 2/ 175 خلالد الكاتب، ولي�صا يف ديوانه.    

د بن اأَحمد املكي. يف معجم ال�صعراء 386 لل�صمروخ، حممَّ  

الع�صاق  وم�صارع   40 والف�صول  والدعوات   608 وح  الرُّ َروح  ن�صبة يف  وبال   

260/2 واملنتخل 791/2 ومعجم الأُدباء 1/ 46.
مدح  قنَّ�رضين،  اأَهل  من  جميٌد؛  وكاتٌب  حم�صٌن،  �صاعٌر  العّتابي،  عمرو  بن  كلثوم   (3(

 863/2 وال�صعراء  )ال�صعر  زهادًة.  امللوك  اأَبواب  يتجنَّب  كان  وغريه؛  �صيد  الرَّ

ومعجم الأُدباء 2243/5).
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النَّوى ُغْربَُة  اأَخي  عن  �َسَحَطْتني  َوْهمياإِذا  في  ق�َم  َطْرَفُه،  َطْرفي  وزايََل 

ك�أَنَّم� حتّى  الَقْلِب  في  ُرُه  ــوِّ ِعْلمياأُ�ــسَ ــِه  ــَواِل اأَْح ُكــلِّ  في  به  يُحيُط 

9- �ُصكري، وَي�ْصُتُرُه ُو�صوُح ُعذري)1).

من  ٌة  ُقرا�صَ هذِه،  ُرْقَعتي  مع  ابي)2):  ال�صّ الخّطاب  اأَبو  وكتَب   -10

لُِّمها،  ِبَت�صَ الِغْلماِن  اإِلى  ُم  َيَتَقدَّ وَمولَي  التَّْذكرِة،  ِبَر�ْصِم  ِة  الُعرا�صَ

]34ب[  في  َمولُه،  مع  الَعْبِد  َر�ْصِم  على  لي  وحاِماًل   ،
َّ
َعَلي ُمْنِعمًا 

ا�صِتعماِل الْقِت�صاِر والْقِت�صاِد، دوَن الُمكاَثَرِة والْحِت�صاِد، اإِْن �صاء 

اهلُل.

َرفاِء، مع خاَتٍم اأَْهداُه لُه)3):  َرفاِء، اإِلى بع�ِض الظُّ 11- وكتَب بع�ُض الظُّ

]المن�صرح[  

ـــ ــ� الْ ــِدن ــيِّ ــ�ــسَ ــتــي خــ�تَــٌم ِل ــْهُعــرا�ــسَ ــ�ِدِم وخ َعـــْبـــِدِه  مــن  ـَم�ْسكوِر 

)1) كذا وردت العبارة يف �ض؛ قال الثَّعالبيُّ يف حلِّ قول ال�ّصاعر: ]نرث النَّظم وحلُّ 

العقد 116[

فيهالوكنُت اأُهدي على مقدار ف�صلكُم وما  نيا  الدُّ لَك  َلُقْلُت:  اإذاً 

ُه ُخلو�ض �ُصكري، وي�صرٍي  .... ولكنِّي وقفُت عند طاقتي يف اخلْدمة بقليٍل ُيّكرثِّ  

ُه و�صوُح ُعذري. ُيكربِّ

ًا نرثيًّا؛  ابي: ذكره الثعالبي يف خا�ض اخلا�ض 152 واأَورد له ن�صّ )2) اأَبو اخلطاب ال�صّ

ومل اأقف له على ترجمة.

ل  وَّ
الأَ ورواية   .138 �صمعت  ما  واأَح�صن   117 الّنظم  نرث  يف  ن�صبة،  بال  البيتان   (3(

فيهما:

اأَدٍب ــــذي  ل خـــــامٌت  ـــْههــديَّــتــي  خـــاِدِم ُودِّ  ــَد  ــه ع ــــُرُه  ــــْذِك ُي
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ــ� ــِره ــ�ِظ ــن ــت ُمـــْقـــَلـــٌة ِب ــسْ ــ� ــَق ــونَ خ�تَِمْه)1)ل َفــ�ــصَّ  النَّْق�َص  يََّر  لَ�سَ

َتمَّ الكتاُب)2)

)1) يف �ض:  ... نق�ض خامته. وحتتها: ف�ض.

�صالح:  بن  بن ح�صني  اإِبراهيم  القدير،  رّبه  رحمة  اإىِل  الفقري،  العبد  حمّققه  يقول   (2(

»وكان الفراغ من حتقيق هذا الكتاب املبارك، وتعليق حوا�صيه، ع�رض الأَربعاء، 

الّثالث من �صهر جمادى الآخرة، من �صنة ثالثني واأربعمئة واأَلف، من هجرة �صيِّد 

يّار، من 
الم. املوافق لل�ّصابع والع�رضين من �صهر اأَ الة وال�صَّ الأَنام، عليه اأَف�صل ال�صَّ

الم. واحلمد هلل الذي بف�صله  يِّد امل�صيح عليه ال�صَّ �صنة ت�صٍع واأَلفني، من ميالد ال�صَّ

احلات«. تتمُّ ال�صّ
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الفه�ر�ص
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فهر�ص الآي�ت القراآنية

ال�صفحة رقم الآية                 ال�صورة والآية  

�سورة الن�س�ء

   }  66

125   {      

103  { }  101

�سورة الم�ئدة

  }  6

104   {      

�سورة الفرق�ن

115  {  }  65

�سورة الزخرف

  }  14-13

61   {        
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�سورة الجمعة

61  {  }  10

27  {  }  10

�سورة الملك

    }  15

27   {      

�سورة المزمل

27  {  }  20
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فهر�ص الأح�ديث ال�سريفة

»اآِيُبوَن اإِن �صاَء اهلل، تاِئُبوَن، �صاكرون، ِلَربِّنا حامدون« ........... 151

ْخواِنِه،  »اإِذا َخَرَج اأََحُدكم اإِلى �َصَفٍر، ثم َقِدَم، َفْلُيْهِد لأَْهِلِه ولإِ

155 ................................................ وْلُيْطِرْفُهم ولو ِحجارًة« 

151 ....... »اإِذا طاَلْت َغْيَبُة اأََحِدُكم عن َوَطِنِه، فال َيْطُرَقنَّ اأَْهَلُه َلْياًل« 

، ِبُقدوِم جعفر، اأَم بَفْتِح َخْيَبِر« ............. 151 يِّهما اأُ�َصرُّ
»ما اأَْدري باأَ

62 ......... »اأَعوُذ بكلماِت اهلِل الّتاماِت من �َصرِّ ما َخَلَق، وَذَراأَ وَبَراأَ« 

62 ................... »اللَّهمَّ اأَْنِزلنا ُمْنَزًل ُمباركًا، واأَنَت خيُر الُمْنِزلين« 

ى«   »اللَّهمَّ اإِنِّي اأَ�صاأَُلَك الِبرَّ والتَّْقوى، ومن الَعَمِل بما ُتِحبُّ وَتْر�صَ

61 ..........................................................................  

62 .......... َفِر، وكاآَبِة الُمْنَقَلِب«  »الّلهمَّ اإِنِّي اأَعوُذ ِبَك من َوْعثاِء ال�صَّ

مواِت وما اأَْظَلْلَن، وَربَّ الأَر�صين وما اأَْقَلْلَن، َن�صاأَُلَك  »اللَّهمَّ َربَّ ال�صَّ

َخْيَر هذه الَقريِة...« ....................................................... 62

103 ..... ُه«  ُه، كما ُتوؤَّدى َفراِئ�صُ »اإِنَّ اهلَل تعالى ُيِحبُّ اأَْن ُتْقَبَل ُرَخ�صُ

59 .................... »اإِنَّ الُم�صاِفَر وَمتاَعُه على َقَلٍت، اإِّل ما وقى اهلُل« 

62 .................... ْيَك ِبَتْقوى اهلل، والتَّْكبيِر عند كلِّ �َصَرٍف«  »اأُو�صِ
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»راكُب الَفالِة َوْحَدُه �َصْيطاٌن؛ والْثناِن« .............................. 63

َر لَك الَخْيَر حيُثما  َدَك اهلُل التَّْقَوى، واأَعاَنَك على الُهدى، وَي�صَّ »َزوَّ

43 ............. ْرَت؛ اأَ�ْصَتْوِدُع اهلَل ِدْيَنَك واأَماَنَتَك وَخواِتيَم َعَمِلَك«  �صِ

27 ................................... وا«  حُّ وموا َت�صِ »�صاِفروا َتْغَنموا، و�صُ

َق اهلُل ِبها َعليكم، فاْقَبلوا  دَّ َدَقٌة َت�صَ َفِر، �صَ الِة في ال�صَّ ُر ال�صَّ »َق�صْ

َدَقَتُه« .............................................................. 103 �صَ

»كاَن ر�صوُل اهلِل ) اإِذا اأَراَد �َصَفراً، �صّلى في َبْيِتِه َركعتين قبَل اأَن 

61 ......................................... َيخرَج، ثم اإِذا َركَب كبََّر َثالثًا« 

105 ..................................... َفِر«  ياُم في ال�صَّ »لي�َض مَن الِبرِّ ال�صِّ

، ِبُقدوِم جعفر، اأَم بَفْتِح َخْيَبِر« ............. 151 يِّهما اأُ�َصرُّ
»ما اأَْدري باأَ
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فهر�ص الأَمث�ل

َفُر �َصَفراً، لأَنَّه ُي�ْصِفُر عن اأَْخاَلِق النَّا�ِض ............... 66 َي ال�صَّ اإِنَّما �ُصمِّ

اأَْوِغلوا ِبِرْفٍق، فاإِنَّ الُمْنَبتَّ ل اأَر�صًا َقَطَع ول َظْهراً اأَْبقى ............ 65

الَبَركُة في الَحَرَكِة .......................................................... 65

ريِق ............................ 66 ُة الطَّ قَّ فيِق، َتِخفُّ َم�صَ ِبِطْيِب ِع�ْصَرِة الرَّ

65 ........................................................... ريق  فيَق ثم الطَّ الرَّ

66 ......... ُبِل  �صاِفروا بالِجماِل الُبْزِل، فاإِْن َنَقَلْت واإِّل َدلَّْت على ال�صُّ

66 ......................................................... َفُر ِميزاُن الَقوِم  ال�صَّ

65 ........................................................ ْيِر الَحْقَحَقُة  �َصرُّ ال�صَّ

66 .................................................. َفِر َقراَبٌة  ْحَبُة في ال�صَّ ال�صُّ

65 .......................................................... َفِر َمالَلٌة  طوُل ال�صَّ

65 .................................................................. الُغْرَبُة ُكْرَبٌة 

65 ................................................................. الُفْرَقُة ُحْرَقٌة 

65 ......................................................... الَلٌة  َكْثَرُة الُمنى �صَ

66 ...................... لأَْن َتْم�صي وَتدوُم، خيٌر من اأَْن َتْعُدو ول َتقوُم 

65 .............................................................. الم�صالُم �صريٌع 
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66 ............................................................... َل  َل َتَنقَّ َمن َتَثقَّ

َمن جاَل ناَل ................................................................. 66

66 ................................................................. َمن �صاَر ماَر 

66 .............................................................. َمن �َصعى َرَعى 

66 ........................................................ َمن ناَم َلِزَم الأَْحالم 

النُّْقَلُة ُمْثَلٌة .................................................................... 65

*   *   *
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فهر�ص الأَعالم

اإِبراهيم بن العبا�ض ال�صولي ............................................. 171

ّبي .................................................. 52 اأَحمد بن اإِبراهيم ال�صّ

112 ........................................ اأَبو اأَحمد بن اأَبي بكر الكاتب 

107 ............................................ اأَحمد بن �صليمان بن وهب 

الأَحنف بن قي�ض ......................................................... 171

اإِدري�ض بن بدر ............................................................ 119

141 ...................................................... اأَروى )في ال�صعر)  

141 ....................................................... اإِ�صحاق المو�صلي 

162 .................................................. اإِ�صماعيل )في ال�صعر)  

لمي ............................................................ 171 اأَ�صجع ال�صُّ

157 ،123 ،67 ........................................................ الأَع�صى 

108 ....................................................................... البافي 

175 ،159 ،156 ،147 ،108 ........................... البّبغاء )اأَبو الفرج) 

البحتري   .....................  34، 40، 55، 118، 143، 161، 158، 172

142 ،120 ،117 ،39  ..................................... البديع الهمذاني  
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35 ....................................................................... البرقعي 

الب�صتي )اأَبو الفتح)  ................................... 71، 122، 124، 138

57 ................................................................ ب�صار بن برد  

ب�صر بن يزداد المهّلبي ..................................................... 99

اأَبو ب�صر )في ال�صعر) ..................................................... 158

بقر�ط ....................................................................... 125

اأبو بكر البلدي = الخباز البلدي

165 ،149 ،129 ،122 ،117 ،53 ،52 ............................ اأَبو تمام  

153 ................................................................... الجاحظ 

جالينو�ض ................................................................... 126

جرير ........................................................................ 158

151 .............................................................. جعفر الطيار 

153 ............................................. جعفر بن القا�صم الها�صمي 

جعفر = المتوكل

119 .............................................................. جهم بن بدر 

34 ................................................................ حاتم الطائي 

الحارث بن حّلزة الي�صكري ............................................. 40
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139 ،118  .......................................................... الحامدي 

174 ....................................................... ابن حبيب المذّكر 

113 ،60   ............................................................ الحّجاج 

ابن الحّجاج = الحّجاجي

145 ................................................................. الحّجاجي 

الح�صن الب�صري .......................................................... 165

69 ............................... اأَبو الح�صن الح�صيني الهمذاني الو�صي 

21 ............................................ الح�صن بن �صهل )اأَبو �صعيد) 

الح�صن بن �صهل .......................................................... 161

67 ...................................................................... الحطيئة 

169 ........................................................... حميد الطو�صي 

118 ..................................................................... الخازن 

47 ...................................................... اأُم خالد )في ال�صعر)  

الخباز البلدي ............................................................. 169

118 ،117 ............................................. الخ�صر، عليه ال�صالم 

177 .................................................... اأَبو الخطاب ال�صابي 

174 ،167 ،142 ،117 ،70   ...................... الخوارزمي )اأَبو بكر) 
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162 ،100 .................................................... دعبل الخزاعي 

126 ......................................................... اأَبو دلف العجلي 

ة .................................................................... 111 مَّ ذو الرُّ

114 .................................................... �صتمي )اأَبو �صعيد)  الرُّ

159 ،153 ،145 ،140 ،129 .................................... ابن الرومي 

بيدي )اأَبو بكر)  ...................................................... 121 الزُّ

68 .............................................................. بير بن بكار  الزُّ

41 ......................................................... زينب )في ال�صعر) 

ّفاء ............................................ 41، 159 ال�ّصرّي المو�صلي الرَّ

�صعدى )في ال�صعر) ...................................................... 119

149 ......................................................... اأَبو �صعيد الثغري 

165 ........................................................... �صعيد بن وهب 

ال�ّصَفاح العّبا�صي ............................................................ 68

151 .......................................................... �صلمان الفار�صي 

70 ....................................................... �صليمى )في ال�صعر)  

�صيف الدولة .......................................................  159، 162

175 ،155 ،147 ،138 ،44 ........................................... ال�صابي 
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191

احب بن عّباد 39، 44، 47، 117، 130، 139، 141، 146، 149، 163،  ال�صّ

175

61 .................................................................... اأَبو �صالح 

173 ،172  ......................................................... ال�صنوبري 

137 ،107 ............................................................. ولي  ال�صُّ

173 ،129 ،107 ................................................... ابن طباطبا 

69 ................................................................... ابن عائ�صة 

155 ..................................................... عائ�صة، اأُم الموؤمنين 

103 .................................................................. ابن عّبا�ض 

69 ........................................................ العبا�ض بن الأَحنف 

155 .......................................................... العبا�ض بن جرير 

144 ......................................................... عبد اهلل بن طاهر 

155 ................................................... عبد العزيز بن يو�صف 

67 ..................................................... عبد الملك بن مروان 

عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر .......................................... 124

العتابي ............................................................... 144، 176

165 ................................................................ اأَبو العتاهية 

Zad_Safar_Book.indb   191 12/8/09   9:43 AM



192

العتبي )اأَبو ن�صر)  ........................................................ 140

157 ....................................................... اأَبو عثمان المازني 

بير ............................................................ 155 عروة بن الزُّ

ة )في ال�صعر)  ......................................................... 119 عزَّ

عفراء )في ال�صعر)  ....................................................... 119

64 ..................................................................... العطوي  

119 ........................................................... علي بن الجهم  

139 ،49 ،36 ............................. علي بن عبد العزيز الجرجاني  

علي بن عبيدة الريحاني  ................................................ 121

علي بن القا�صم القا�صاني  .......................................... 40، 166

العلوي الِحّماني .......................................................... 172

61 ..................................................................... ابن عمر  

عمر بن الخطاب .................................................. 103، 151

114 ....................................................... عمر بن اأَبي ربيعة  

167 ..................................... ابن عمران )مو�صى عليه ال�صالم) 

175 ،163 ،145 ،130  ........................................... ابن العميد 

ابن اأَبي عون ................................................................. 70
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اأَبو العيناء ..................................................................... 44

176 ........................................................ اأَبو عيينة المهلبي  

99 ............................................................... ابن اأَبي عيينة  

146 ..................................................... اأَبو الفتح ابن العميد 

115 ،113 ،38  ....................................... اأَبو فرا�ض الحمداني  

126 ،119 ..............................................................  
ّ
الكعبي

ك�صاجم  .................................................................... 173

41 ......................................................... لمي�ض )في ال�صعر) 

169 ،161 ............................................................. الماأمون 

52 ...................................... مالك خازن الجحيم )في ال�صعر) 

يب ........................................................... 152 مالك بن الرَّ

171 .......................................................... مالك بن م�صمع 

المتنبي ...........................................   45، 52، 146، 159، 162

158 ،144 ............................................................. المتوكل 

155 ............................................ محمد بن عبد اهلل بن طاهر 

محمد بن عمران التيمي ................................................ 100

محمد بن المتوكل  ...................................................... 144

Zad_Safar_Book.indb   193 12/8/09   9:43 AM



194

63 ...................................................................... المرادي 

156 .............................................................. ابن المرزبان 

م�صعود بن عقبة  .......................................................... 111

162 .......................................................... م�صلم بن الوليد  

113 ،110 ،45 ،33 ............................................... ابن المعتّز  

المغيرة بن حبناء ............................................................ 63

63 .................................................... المهلب بن اأَبي �صفرة 

44 .............................................................. المهّلبي الوزير 

المن�صور العبا�صي  .......................................................... 67

من�صور الفقيه  ............................................................. 176

140 .............................................. المنّجم )علي بن هارون) 

139 ................................................. الميكالي )اأَبو الف�صل)  

النا�صئ الأَ�صغر ............................................................ 163

167 ................................................................. ابن النا�صر 

61 ....................................................... نافع، مولى ابن عمر 

138 ..................................................... اأَبو ن�صر بن اأَبي زيد  

64 ............................................................... ن�صر بن �صيار  
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51 ........................................................................ النّظام  

143 ،40 .................................... اأَبو نه�صل بن حميد الطو�صي  

115 ،112 ،68 ...................................................... اأَبو نوا�ض  

63 ............................................................. نوح بن من�صور 

اأَبو هريرة ..................................................................... 61

157 ............................................................ الواثق العبا�صي 

171 ................................................ يحيى بن خالد البرمكي 

140 ....................................................... ابن يحيى المنجم  

173 ................................................. يزيد بن محمد المهلبي 

47 .............................................................. يزيد بن معاوية 

اليزيدي  ...................................................................... 57

103 .............................................................. يعلى بن اأُميَّة  

* * *
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فهر�ص القب�ئل والجم�ع�ت

91 ....................................................................... الأتراك 

85 ،75 ،73 ............................................................. الأطباء 

113 ،104 ............................................................ الأعراب 

109 ........................................................................ الروم 

54 ...................................................................... ال�صوفية 

151 ،47 ................................................................. العرب 

104 ...................................................................... الفقهاء 

المهالبة ....................................................................... 37

* * *
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فهر�ص الأَم�كن والبلدان

112 ........................................................................ اآمل   

30 .......................................................................... الأُُبلَّة 

30 ........................................................................ اأرمينية 

31 ...................................................................... اأ�صفهان 

118 ،31 ................................................................ الأهواز 

69 ....................................................................... بخارى 

البربر .......................................................................... 31

32 ......................................................................... بردعة 

32 ......................................................................... ب�صت 

157 ،153 ............................................................... الب�صرة 

بغداد ............................................................. 41، 68، 118

120 .............................................................. بالد خرا�صان 

البلغار ......................................................................... 30

150 ،108 ........................................................ البيت العتيق 

28 ......................................................................... التُّبَّت 
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119 ........................................................................ تيماء 

ثنيات الوداع .............................................................. 143

32 ...................................................................... جرجان 

جلوليا ..................................................................... 119

حزوى ...................................................................... 119

150 ..................................................................... الحطيم 

119 ،32 ................................................................. حلوان 

119 ،118 ............................................................ خرا�صان  

30 ....................................................................... خرخير 

30 ......................................................................... الخزر 

31 ......................................................................... الخّط 

119 ................................................................... الُخلي�صاء 

32 ...................................................................... خوارزم 

151 ........................................................................ خيبر 

الدامغان .................................................................... 120

41 .......................................................................... دجلة 

120 ...................................................................... زيق  الرَّ
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145 ........................................................................ الّرّقة 

118 ...................................................................... قتان  الرَّ

31 ........................................................................ الّرو�ض 

30 .......................................................................... الّروم 

120 ،31 ................................................................... الّري 

121 ........................................................................ زمزم 

�ُصرَّ َمن راأى ......................................................... 144، 167

100 ....................................................................... ند  ال�صِّ

118 ...................................................................... واد  ال�صَّ

30 ....................................................................... ال�ّصو�ض 

ال�صا�ض ........................................................................ 31

ال�صام ..................................................... 31، 118، 158، 167

29 ........................................................................ ال�صحر 

119 .............................................................. عب العقيق  �صِ

�صهرزور ...................................................................... 31

150 ....................................................................... ال�صفا 

ال�صين ......................................................................... 30
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الطائف ................................................................ 31، 151

119 ..................................................................... الُعذيب 

167 ،149 ،41 ،31 .................................................... العراق 

العقيق ....................................................................... 119

21 .......................................................................... غزنة 

29 ......................................................................... فار�ض 

�لف�سطاط ................................................................... 118

29 ........................................................................ فن�صور 

150 ........................................................    قبر ر�صول اهلل

120 ................................................................... قرمي�صين 

30 ......................................................................... قزوين 

ق�صر تيماء .................................................................. 119

كبكب ...................................................................... 124

32 ........................................................................ كرمان 

150 ...................................................................... الكعبة 

107 ...................................................................... الكوفة 

120 .................................................................... الماجان 
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31 ...................................................................... ما�صكان 

120 ........................................................................ مرو   

150 ...................................................................... المروة 

150 ...................................................    م�صجد ر�صول اهلل

68 ،29 .................................................................... م�صر 

منبج ......................................................................... 146

119 ........................................................................ نجد  

119 ..................................................................... النهرين 

النهروان .................................................................... 119

138 ،69 ،32 ......................................................... ني�صابور 

همذان ...................................................................... 120

28 .......................................................................... الهند 

* * *

Zad_Safar_Book.indb   201 12/8/09   9:43 AM



202

فهر�ص الكتب المذكورة في المتن

التوراة     27

الف�صول الق�صار لبن المعتز   33

66 ،60 ،38 ،33 المبهج للثعالبي  

مفاخر خرا�صان للكعبي   119

* * *
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فهر�ص القوافي

ق�فية الهمزة

)ُء(

40 الحارث بن حلزة  الخفيف  2  �صو�صاءُ  اأَجمعوا 

 )ِء(

119 الخازن  الب�صيط  6  اآراءِ  هذا 

170 الثعالبي  المجتث  2  الأَ�صدقاءِ  لـّما 

ق�فية الب�ء

)ُب(

113 اأَبو تمام  الطويل  2  غياهُبه  وركِب 

124 الطويل  2   -  لعجيُب  واإِنْ 

142 اأَبو ال�صغب العب�صي  الطويل  1  طُب  الرَّ وتاأخذهُ 

142 الطويل  1   -  العذُب   ....
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172 ال�صنوبري  الطويل  2  قريُب  اإِذا 

140 المنّجم  الكامل  3  الإِعتاُب  بيني 

176 من�صور الفقيه   2 مجزوء الكامل  خلوُب  قد 

)َب(

124 الأَع�صى  الطويل  2  وَم�صحبا  وَمن 

129 اأَبو تمام  الطويل  2  حبائبا  اأَاأَيّامنا 

)ِب(

34 حاتم الطائي  الطويل  1  المكا�صِب  اإِذا 

140 الثعالبي  الطويل  2  والّترائِب  وكيف 

143 البحتري  الطويل  3  عاتِب  قدمَت 

165 وؤلي  الطويل  1   اأَبو الأَ�صود الدُّ حبيِب  وما  

172 البحتري  الطويل  2  الغياهِب  َلِغْبَت 

124 الب�صتي  الب�صيط  2  واأَ�صحاِبه  ل يعدم 

163 احب بن عّباد  الوافر  4   ال�صّ رحاِب  ُع  اأُودِّ

34 البحتري  الكامل  1  ِب  وتغرَّ واإِذا 
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173 ابن طباطبا  الكامل  2  حجاِبهِ  نف�صي 

173 يزيد المهّلبي  الهزج  4  بالُقرِب  اإِذا  

115 ابن المعتز  الرجز  4  ِبها  وناقةٍ 

63 المرادي  ال�صريع  2  معتِب  قلْ 

173 ك�صاجم  ال�صريع  2  الُقرِب  قلُت 

)ْب(

167 ابن الّنا�صر  المتقارب  2  ْب  َو�صَ كاأَنَّ 

ق�فية الح�ء

)ُح(

133 الطويل  1    -  ف�صيُح  عليك 

37 النمر بن تولب  الكامل  1  قبيُح  خاطرْ 

111 م�صعود بن عقبة  الرجز  5  ُيلمُح  ومهمهٍ 

)ِح(

158 جرير  الوافر  1  بالنَّجاِح  ثقي 
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ق�فية الدال

)ُد(

49 القا�صي الجرجاني  الطويل  2  اأَعهدُ  فديُتِك 

146 المتنبي  الكامل  3  والإِثمدُ  ما منبج 

)َد(

174 الثعالبي  مخّلع الب�صيط  2  ال�ّصوادا  يا غائباً 

172 العلوي الحّماني  المتقارب  2  وحيدا  اإِذا 

 )ِد(

47 يزيد بن معاوية  الطويل  1  خالدِ  اإِذا 

122 اأَبو تمام  الطويل  2  دِ  تتجدَّ وطولُ 

133 احب بن عّباد  ال�صّ الطويل  1  الوردِ  �صالمُ 

168 الثعالبي  الطويل  3  فاقدِ  ولـّما 

145 ابن الّرومي  الطويل  2  ك�صعوِدهِ  قدمَت 

138 الب�صتي  الب�صيط  2  محدودِ  لـّما 

118 البحتري  الخفيف  3  ِمهادي  وطني 
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35 البرقعي  المتقارب  6  الم�صتفادِ  اإِذا 

 )ْد(

158 البحتري   4 مجزوء الخفيف  الُجُددْ  �َصَفرٌ 

ق�فية الراء

)ُر(

69 الطويل  1  معّقر بن حمار اأَو  الم�صافرُ  فاأَلقْت 

101 دعبل اأَو  الطويل  2  مخاطرُ  وقد 

115 اأَبو فرا�ض الحمداني  الطويل  1  الم�صافرُ  فيا 

112 احب بن عّباد  ال�صّ الطويل  4  يغورُ  وتيهاء 

142 اأَبو �صخر الهذلي اأَو  الطويل  1  القطرُ  اإِذا 

142 الطويل  1   -  الخمرُ   ...

34 ابن ال�ّصّكيت  الب�صيط  1  فرُ  ال�صَّ لي�ض  

63 المغيرة بن حبناء  الب�صيط  1  َفرُ  ال�صَّ تزيدهُ 

64 العطوي  الب�صيط  2  �صينت�صرُ  اأَكرمْ 
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159 ّفاء  رّي الرَّ ال�صَّ الب�صيط  2  الَقَدرُ  رْ  �صِ

108 الثعالبي  الوافر  2  فارُ  ال�صِّ فديُت 

114 اأَبو فرا�ض الحمداني  الوافر  2  البحارُ  اإِذا 

67 الحطيئة  الكامل  1  ق�صارُ  ي  عدِّ

67 زوج الحطيئة  الكامل  1  �صغارُ  اذكرْ 

159 المتنبي  الكامل  3  الِمْقدارُ  رْ  �صِ

)َر(

34 عروة بن الورد اأَو  الطويل  1  فُتعذرا  رْ  ف�صِ

48 �صحيم العبد  الطويل  1  ع�صرا  اأَ�صوقاً 

108 البافي  الطويل  2  اأَجدرا  اأَيا 

139 الثعالبي  ال�صريع  2  ّرا  والدُّ اإِنِّي 

108 ابن طباطبا  الخفيف  3  حيرى  قل 

)ِر(

57 اليزيدي  الطويل  2  قهرِ  اأَترحل 

101 دعبل اأَو  الطويل  2  مخاطرِ  وقد 
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71 الب�صتي  الب�صيط  2  اأَ�صفارِ  لئن 

144 المن�صرح  2    -  بالمطرِ  قد 

141 اإِ�صحاق المو�صلي  الوافر  2  المزارِ  طربُت 

100 ابن اأَبي عيينة  الكامل  4  البحرِ  اإِنَّ 

38 الكامل  1  اأَبو فرا�ض الحمداني  وكِرهِ  والمرءُ 

145 ابن الحجاج  المن�صرح  2  َب�صري  اأَهالً 

137 احب بن عّباد  الخفيف  2  ال�صّ بالمي�صورِ  قد 

)ْر(

59 الرجز  2    -  َفرْ  ال�صَّ كلُّ 

ق�فية الزاي

)َز(

109 الببغاء  الب�صيط  2  غزا  يا غازياً 

112 اأَبو اأَحمد الكاتب  مخّلع الب�صيط  1  المفاَزه  قطعُت 
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ق�فية ال�سين

)�ُص(

161 البحتري  المتقارب  2  مبل�ُض  اأَقولُ 

 )�ِص(

137 الطويل  2   -  بدار�ِض  لئن 

40 البحتري  الخفيف  6  ور�صي�ِض  يا اأَبا 

71 الب�صتي  الخفيف  2  واأُن�صي  باأَبي 

ق�فية ال�سين

)�ِص(

36 البرقعي  المتقارب  3  الفرا�ِض  راأَت 

37 الظريفي  الوافر  2  المعا�ِض  اأَرى 

70 اأَبو نوا�ض  الوافر  1  نع�ِض  وكّنا 
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ق�فية ال�س�د

)�ُص(

113 اأَعرابي  الطويل  3  مهي�ُض  ُف  اأُخوَّ

ق�فية العين

)ُع(

67 لبيد بن ربيعة  الطويل  1  راجعُ  لعمرك 

161 البحتري  الكامل  3  �صاأَ�صيعُ  �صاأُقيمُ 

169 الكامل  2    -  ل يتقّطعُ  عجباً 

171 ولي  المتقارب  2   اإِبراهيم  ال�صُّ المطاُع  واأَنت 

 )َع(

163 الّنا�صئ الأَ�صغر  الطويل  3  ماِنعا  ُع  اأُودِّ

157 الأَع�صى  الب�صيط  2  والَوَجعا  تقولُ 

166 ابن دريد  المن�صرح  2  مَعه  عني  ودَّ
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)ِع(

53 اأَبو تمام  الوافر  2  اجتماِع  اأَاآلفة 

143 مجزوء الرمل  2   -  الوداِع  طلع 

169 الخّباز البلدي  الخفيف  2  الّتوديعِ  �صّدني 

ق�فية الف�ء

)ُف(

70 عروة بن الورد  الطويل  1  ُف  اأُطوِّ تقول 

)َف(

الهزج  1  اأَحمد بن �صليمان  107 م�صغوَفه  دموُع 

ق�فية الق�ف

)ُق(

55 البحتري  الطويل  5  مل�صقُ  واأَح�صنْ 

174 الوافر  2   -  ديقُ  وال�صَّ ِت  �صَ َتَوحَّ
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)َق(

45 المتنبي  الوافر  2  �صاقا  اأَيدري 

)ِق(

69 ابن المعتز  الطويل  2  رفيِق  اإِذا 

49 الب�صيط  2    -  ال�صوِق  اإِنِّي 

112 اأَبو نوا�ض  الب�صيط  2  وال�ّصاقي  ركٌب 

52 الخبزاأَرزي  الكامل  2  الع�ّصاِق  لو 

ّبي 52 اأَحمد بن اإِبراهيم ال�صّ  2 مجزوء الكامل  المذاِق  ل تركننّ 

167 البحتري  مجزوء الكامل  6  عراِقْك  اهلل 

45 ابن المعتز  الرجز  2  ِق  والتََّفرُّ اإِّنا 

55 الخفيف  2    -  الفراِق  اآهِ 

ق�فية الك�ف

)َك(

126 ومي  ابن الرُّ الطويل  2  هناِلكا  وحبَّب 
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ق�فية الالم

)ُل(

162 م�صلم بن الوليد  الطويل  2  النَّ�صلُ  واإِنِّي 

114 �صتمي  الرُّ الطويل  2  مراجُله  وهاجرةٍ 

)َل(

52 المتنبي  الب�صيط  1  �صُبال  لول 

139 احب بن عّباد  ال�صّ الب�صيط  2  ُحَلال  باهلل 

52 اأَبو تمام  الكامل  3  معقول  يوم 

159 ومي  ابن الرُّ الكامل  3  اأَحبال  اإِّما 

 )ِل(

124 العتابي  الطويل  1  الحناظِل  فيا ابن 

144 البحتري  الطويل  6  قفوِلهِ  لعمري 

149 اأَبو تمام  الب�صيط  7  ِل  َخ�صِ هللِ 

158 الكامل  1   -  فانزِل  ادخلْ 

138 ابي  ال�صّ  4 مجزوء الكامل  ر�صوِلها  لـّما 

Zad_Safar_Book.indb   214 12/8/09   9:43 AM



215

143 البحتري  ال�صريع  2  الم�صبِل  اأَهالً 

139 الثعالبي  المن�صرح  3  بالع�صل  �صبحان 

104 اأَعرابي  الخفيف  2  بالتَّرحاِل  ليتني 

ق�فية الميم

)ُم(

71 الطويل  1    -  نجومُ  رمى 

140 الثعالبي  الطويل  2  كاتمُ  وكتبَك 

141 احب بن عّباد  ال�صّ الوافرُ  2  الخيامُ  اإِذا 

115 اأَبو نوا�ض  الكامل  2  اإِقدامُ  مْت  وتج�صَّ

58 اليزيدي  الخفيف  2  عظيمُ  ما م�صيري 

)َم(

114 عمر بن اأَبي ربيعة  الطويل  3  ما  ت�صرَّ ويومٍ 

122 الب�صتي  الطويل  1  ومطعما  وطولُ 

129 ابن طباطبا  الكامل  3  اأَحالما  هللِ 
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 )ِم(

113 ابن المعتز  الطويل  2  الّنوائمِ  و�َصْفرٍ 

134 �صاحب الزنج  الطويل  1  ذميمِ  عليك 

134 ابن المعتز  الطويل  1  قدومِ  �صالمٌ 

177 العّتابي  الطويل  2  َوْهمي  اإِذا 

141 احب بن عّباد  ال�صّ الوافر  2  خيامي  ثِت  تحدَّ

57 ب�صار بن برد  الكامل  2  �صاجمِ  تطوي 

153 ومي  ابن الرُّ الكامل  5  َحميمِ  يا َمن 

159 الببغاء  الكامل  1  الأَنجمِ  باأَعزِّ 

177 المن�صرح  2    -  وخاِدِمهْ  ُعرا�صتي 

41 ّفاء  رّي الرَّ ال�صَّ الخفيف  2  اعتزامي  لحظْت 

54 محمد بن طاهر   الخفيف  3  الغمومِ  لي�ض 

165 اأَبو العتاهية  الخفيف  1  الأَنامِ  اإِنْ 

 )ْم(

146 احب بن عّباد  ال�صّ  4 مجزوء الكامل  بالنِّعمْ  قالوا 
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114 الثعالبي  الخفيف   2  متيَّمْ  ربَّ 

67 الأَع�صى  المتقارب      1  َيِرمْ  اأَفي 

158 الأَع�صى  المتقارب   3  َيِتمْ  تقول 

162 دعبل  المتقارب   2  َيمْ  الدِّ وداُعك 

ق�فية النون

)ُن(

121 بيدي  الزُّ ال�صريع  2  اأَوطانُ  الفقرُ 

138 الب�صتي  المتقارب  2  ُخّواُنها  اإِذا 

 )َن(

70 الوافر  2    العبا�ض بن الأَحنف  ُمكرهينا  اأَقمنا 

119 الخفيف  7    علي بن الجهم  ُحلوانا  جاوزَ 

 )ِن(

44 الطويل  2    -  ملتقياِن  لئن 

68 اأَبو نوا�ض  الطويل  2  �صناِن  اإِذا 

129 ابن الرومي  الطويل  2  جِن  الدَّ اأَتذكرُ 
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158 الطويل  1    -  عنِّي  ليم�ِض 

118 اأَبو تمام  الب�صيط  5  واأَ�صجاني  ما اليوم 

127 اإِبراهيم ال�صولي اأَو    2 الب�صيط  واأَوطاني  ل يمنعنََّك 

176 اأَبو عيينة المهّلبي  الب�صيط    2  وطِن  ج�صمي 

71 الب�صتي  مخّلع الب�صيط    2  جفوِن  �صهرُت 

129 ابن طباطبا  الكامل    3  الأَعيِن  �َصقياً 

166 اأَبو تمام  الكامل    2  الّثاني  عنَّك  لأَُودِّ

145 ابن الحجاج  ال�صريع    1  البيِن  يا قادماً 

171 لمي  اأَ�صجع ال�صُّ المن�صرح    2  الح�صِن  قد 

)ْن(

122 اأَبو نوا�ض  الطويل  2  الوطنْ  اإِذا 

174 ابن حبيب المذكر  ال�صريع  2  الَحَزنْ  اأَ�صتودُع 

ق�فية اله�ء

)هـُ(

162 المتنبي  المن�صرح  2  وُدنياهُ  يا راحالً 
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)هـَ(

177ح الب�صيط  1    -  فيها  لو 

36 القا�صي الجرجاني  الوافر  4  وجاها  اإِذا 

ق�فية الي�ء

)َي(

68 اإِيا�ض بن القائف  الطويل  1  المواميا  يقيمُ 

174 الخوارزمي  ال�صريع  3  َفّيا  غابوا 

50 المتقارب  3    محمد الزيات   بالّرا�صية  لعمرك 

163 احب بن عّباد  ال�صّ المتقارب  5  هامَيه  ُع  اأُودِّ

ق�فية الألف اللينة

137 ال�صريع  2  عبيد اهلل بن طاهر  النَّوى  حقُّ 

* * *
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فهر�ص المو�سوع�ت

21 ............................................................ مقّدمة الموؤّلف  

27   ............................................................ فر   1 مدح ال�صَّ

35 .................. كر   زق والذِّ 2 الغتراب وال�صطراب، لطلب الرِّ

فر، واأَخُذ الأُهبة له   .................................. 39 3 العزم على ال�صَّ

عاء له  ........................................... 43 فر، والدُّ 4 الّتفاوؤل بال�صَّ

47 ............................ 5 ال�ّصوق على ُقرب العهد، وي�صير الُفرقة  

49 ............................................ وق   6 �صائر الأَحا�صن في ال�صَّ

7 ذمُّ الفراق  ................................................................. 51

53 ............................................................. 8 مدُح الفراق  

57 ................................................ 9 التزام الّلوم عند الفراق  

59 ................................................................ فر   10 ذمُّ ال�صَّ

61 ............................................................. فر   11 اأَدب ال�صَّ

65 ............................................................ فر   12 اأَمثال ال�صَّ

67 ......... فر، وما يتعلَّق به   13 اأَبيات التَّمثُّل والمحا�صرات في ال�صَّ

14 تدبير الم�صافر  .......................................................... 73
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75 ........................................... 15 دفع �صرر المياه ورداءتها  

77 .................... ، وتالفي �صررِه بالم�صافر   16 الحتراز من الَحرِّ

79 ......... موم، وعالج ما يحدث من نكايتها   17 الحتراز من ال�صَّ

ه  ................................. 81 18 في ت�صكين العط�ض، ودفع م�صارِّ

85 ................. 19 تدبير الم�صافر في البرد ال�صديد، والثلج الكثير  

87 .................................. 20 عالج َمن اأَ�صابه جموٌد من البرد  

89 ............................................ 21 حفظ الأَطراف من البرد  

91 ...................... 22 عالج قمر العين، من كثرِة النَّظِر اإِلى الثلج  

93 ...................................... ديد   23 عالج التَّعب والإِعياء ال�صَّ

95 ................................................ 24 اختيار منازل الع�صكر  

97 .................................................... 25 تدبير راكب البحر  

99 .............................................. 26 نكت في ركوب البحر  

103 ............................................................. فر   27 فقه ال�صَّ

107 ........................................................... فر   28 غزل ال�صَّ

فر...................... 111 29 اأَح�صن ما قيل في المفاوز، واأَحوال ال�صَّ

رق ال�ّصاقَّة   117 فر، وكثرة التَّقلُّب في البالد، وقطع الطُّ 30 اإِدامة ال�صَّ

121 ............................................. 31 التَّعلُّل بتح�صين الغربة   
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123 .............................................................. 32 ذمُّ الغربة  

33 الحنين اإِلى الوطن  ................................................... 125

34 ِذكر الأَيّام ال�ّصالفة  ................................................... 129

133 ......................................................... الم   35 اإِهداء ال�صَّ

135 ................................................. عاء بتي�صير اللِّقاء   36 الدُّ

137 ........................................ عر   37 لطائف المكاتبات بال�صِّ

141 ...................................... 38 قرب اللِّقاء، وو�صك القدوم  

39 ذكر القدوم  ........................................................... 143

40 الّتهاني بالقدوم  ...................................................... 147

149 ........................................................ 41 التَّهنئة بالحجِّ  

151 .................................................. 42 الآداب في الإِياب  

43 زيارة القادم، والتَّ�صليم عليه  ....................................... 153

155 ............................................. فر   44 اإِهداء القادم من ال�صَّ

157 .............................. عاء للم�صافر   عر، في الدُّ 45 اأَحا�صن ال�صِّ

وؤ�صاء  ............................................. 161 46 وداع ال�ّصادة والرُّ

47 وداع الإِخوان والأَ�صدقاء والأَحّباء  ............................. 165

169 ......................................................... 48 ذكر التَّ�صييع   
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171 ............................... وؤ�صاء والأَ�صدقاء والأَحّباء   49 َغْيبة الرُّ

50 التَّالقي بالنُّفو�ض مع تباين الج�صوم................................ 175

* * *

Zad_Safar_Book.indb   224 12/8/09   9:43 AM



225

فهر�ص الم�س�در المعتمدة

•  �أَجنا�ض �لتجني�ض، للثعالبي، تحقيق د. محمود عبد �هلل �لجادر، ط. 	

عالم الكتب - بيروت - 1997م.

•  اأَح�صن ما �صمعت، للثعالبي، تحقيق اأَحمد عبد الفتاح تمام وزميله، 	

ط. موؤ�س�سة �لكتب �لثقافية - بيروت 1989م.

• ولي، تحقيق د. �سالح �لأَ�ستر، ط. د�ر �لفكر 	  �أَخبار �لبحتري، لل�سُّ

- دم�صق 1964م.

• ط. 	 وزمالئه،  ع�ساكر  خليل  تحقيق  ولي،  لل�سُّ تمام،  �أَبي   �أَخبار 

المكتب التجاري - بيروت.

• بير بن بكار، تحقيق د. �صامي مكي العاني، 	  الأَخبار الموفقّيات، للزُّ

ط. بغد�د 1972م.

• �لب�سائر - 	 ولي، تحقيق �سميح �سالح، ط. د�ر   �أَدب �لكّتاب، لل�سُّ

دم�صق 2005م.

• ط. 	 ليمي،  �لدُّ نايف  د  محمَّ تحقيق  للمرزوقي،  و�لأَمكنة،   �لأَزمنة 

عالم الكتب - بيروت 2002م.

• البّر القرطبي، تحقيق 	  ال�صتيعاب في معرفة الأَ�صحاب، لبن عبد 

علي محمد �لبجاوي، ط. د�ر �لجيل - بيروت 1992م.

Zad_Safar_Book.indb   225 12/8/09   9:43 AM



226

• حابة، لبن الأَثير، تحقيق محمد اإِبراهيم 	  اأُ�صد الغابة في معرفة ال�صَّ

�لبنا وزمالئه، ط. د�ر �ل�سعب - �لقاهرة 1970م.

•  �أَ�سر�ر �لبالغة، لعبد �لقاهر �لجرجاني، تحقيق محمود �ساكر، ط. 	

ة 1991م. دار المدني - جدَّ

• د يو�سف، ط. 	 ّيد محمَّ  �لأَ�سباه و�لّنظائر، للخالديين، تحقيق د. �ل�سَّ

لجنة التاأليف - القاهرة 1958م.

• حابة، للع�صقالني، تحقيق عادل عبد الجواد 	  الإِ�صابة في تمييز ال�صَّ

وزميله، ط. د�ر �لكتب �لعلميَّة - بيروت 1995م.

•  �لإِعجاز و�لإِيجاز، للثعالبي، تحقيق �إِبر�هيم �سالح، ط. د�ر �لب�سائر 	

- دم�صق 2001م.

• الأَ�صاتذة، 	 من  عدد  تحقيق  الأَ�صفهاني،  الفرج  لأَبي   الأَغاني، 

ة. رة دار الكتب الم�صرييَّة، والهيئة الم�صريَّة العامَّ م�صوَّ

•  �لأَمالي، للقالي، تحقيق محمد عبد �لجو�د �لأَ�سمعي، ط. �لمكتب 	

التجاري - بيروت. )م�صورة دار الكتب الم�صريَّة).

• المجيد 	 عبد  د.  تحقيق  �صالم،  بن  القا�صم  عبيد،  لأَبي   الأَمثال، 

قطام�ض، ط. جامعة �لملك عبد �لعزيز 1980م.

• ط. 	 حريرجي،  فيروز  د.  تحقيق  للّر�زي،  و�لحكم،   �لأَمثال 

الم�صت�صارية الثقافية الإيرانيَّة بدم�صق 1987م.

• د�ر 	 �إِبر�هيم، ط.  �لف�سل  �أَبو  د  تحقيق محمَّ للقفطي،  و�ة،  �لرُّ  �إِنباه 
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الكتب الم�صريَّة - القاهرة 1950م.

•  �لأَني�ض في غرر �لتَّجني�ض، للثعالبي، تحقيق هالل ناجي، ط. عالم 	

الكتب - بيروت 1996م.

• 	 - �لكتب  عالم  ط.  ناجي،  هالل  تحقيق  و�سعره،  حياته   �لبّبغاء، 

بيروت 1998م.

•  �لبد�ية و�لنهاية، لبن كثير، تحقيق د. عبد �هلل �لتُّركي، ط. د�ر هجر 	

- القاهرة 1997م.

• بدوي 	 اأَحمد  د.  تحقيق  منقذ،  بن  لأُ�صامة  ال�صعر،  نقد  في   البديع 

وزميله، ط. �لقاهرة 1960م.

• خائر، لأَبي حّيان التَّوحيدي، تحقيق د. وداد القا�صي، 	  الب�صائر والذَّ

ط. د�ر �سادر - بيروت 1988م.

• د مر�صي 	  بهجة المجال�ض، لبن عبد البّر القرطبي، تحقيق د. محمَّ

�لخولي، ط. د�ر �لكاتب �لعربي - �لقاهرة 1961م.

• الم هارون، ط. �لخانجي 	  �لبيان و�لتَّبيين، للجاحظ، تحقيق عبد �ل�سَّ

- القاهرة 1961م.

• هبي، تحقيق د. ب�سار عّو�د معروف، ط. 	  تاريخ �لإِ�سالم، لالإِمام �لذَّ

دار الغرب الإِ�صالمي - بيروت 2003م.

• الم.	  تاريخ بغداد = تاريخ مدينة ال�صَّ
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• المعّلمي 	 حمن  الرَّ عبد  تحقيق  همي،  ال�صَّ لحمزة  جرجان،   تاريخ 

�ليماني، ط. عالم �لكتب - بيروت )م�سورة �لهند(.

• د�ر 	 �سالح، ط.  �إِبر�هيم  تحقيق  يوطي،  �ل�سُّ لالإِمام  �لخلفاء،   تاريخ 

�صادر - بيروت 1997م.

•  تاريخ مدينة دم�سق، لبن ع�ساكر، تحقيق عدد من �لأَ�ساتذة، ط. 	

مجمع اللُّغة العربيَّة بدم�صق.

• عّواد 	 ب�صار  د.  تحقيق  البغدادي،  للخطيب  الم،  ال�صَّ مدينة   تاريخ 

معروف، ط. د�ر �لغرب �لإِ�سالمي - بيروت 2001م.

• العا�صور، 	 �صاكر  تحقيق  للثعالبي،  الح�صن،  وتقبيح  القبيح   تح�صين 

ط. د�ر �لينابيع - دم�سق 2008م.

•  تحفة �لوزر�ء، للثعالبي، تحقيق حبيب �لّر�وي و�بت�سام �ل�سفار، ط. 	

مطبعة العاني - بغداد 1977م.

•  تذكرة الأَب�صيهي، تحقيق �صميح �صالح، قيد الطبع.	

• عبا�ض 	 اإِح�صان  د.  تحقيق  حمدون،  لبن  الحمدونية،   الّتذكرة 

و�أَخيه، ط. د�ر �سادر - بيروت 1996م.

• عديَّة، للُعبيدي، تحقيق د. عبد �هلل �لجبوري، ط. د�ر 	  �لتَّذكرة �ل�سَّ

الكتب العلميَّة - بيروت 2001م.

•  �لتَّ�سبيهات، لبن �أَبي عون، تحقيق د. عبد �لمعيد خان، ط. جامعة 	

كيمبردج - لندن 1950م.
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•  تف�سير �لطبري، لالإِمام �لطبري، تحقيق د. عبد �هلل �لتُّركي، ط. د�ر 	

هجر - القاهرة 2001م.

• د �أَبو �لف�سل �إِبر�هيم، ط. د�ر 	  تمام �لمتون، لل�سفدي، تحقيق محمَّ

الفكر العربي - القاهرة 1969م.

• �لحلو، ط. 	 �لفتاح  للثعالبي، تحقيق د. عبد   �لّتمثيل و�لمحا�سرة، 

الحلبي - القاهرة 1961م.

• �سادر. 	 د�ر  ط.  �سالن،  دي  تحقيق  �لفد�ء،  لأَبي  �لبلد�ن،   تقويم 

)م�صورة ليدن).

•  تهذيب الكمال، للحافظ المّزي، تحقيق د. ب�صار عّواد معروف، 	

ط. موؤ�س�سة �لّر�سالة - بيروت 1992م.

• نعيم 	 تحقيق  الّدم�صقي،  الّدين  نا�صر  لبن  الم�صتبه،   تو�صيح 

�لعرق�سو�سي، ط. موؤ�س�سة �لّر�سالة - بيروت.

•  �لتوفيق للتلفيق، للثعالبي، تحقيق �إِبر�هيم �سالح، ط. د�ر �لفكر - 	

دم�صق 1990م.

•  ثمار �لقلوب، للثعالبي، تحقيق �إِبر�هيم �سالح، ط. د�ر �لب�سائر - 	

دم�صق 1994م.

• عّو�د معروف، ط. 	 ب�سار  د.  تحقيق  للّترمذي،  حيح،  �ل�سَّ  �لجامع 

دار الغرب الإِ�صالمي - بيروت.

• د اأَبو الف�صل 	  جمهرة الأَمثال، لأَبي هالل الع�صكري، تحقيق محمَّ
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�إِبر�هيم وزميله، ط. �لموؤ�س�سة �لعربية �لحديثة - �لقاهرة 1964م.

•  جمهرة �للُّغة، لبن دريد، تحقيق د. رمزي بعلبكي، ط. د�ر �لعلم 	

للماليين - بيروت 1987م.

• لجنة 	 ط.  موؤن�ض،  ح�سين  د.  تحقيق  �لأَّبار،  لبن  َير�ء،  �ل�سِّ  �لحلَّة 

التاأليف - القاهرة 1963م.

•  �لحما�سة �لب�سريَّة، للب�سري، تحقيق د. عادل �سليمان جمال، ط. 	

الخانجي - القاهرة 1999م.

• ط. 	 �لمعيبد،  جّبار  محمد  د.  تحقيق  وزني،  للزَّ رفاء،  �لظُّ  حما�سة 

بغداد 1973م.

•  �لحنين �إِلى �لأَوطان، لبن �لمرزبان، تحقيق د. جليل �لعطيَّة - ط. 	

عالم الكتب - بيروت 1987م.

• �إِبر�هيم �سالح، ط. د�ر 	 ميري، تحقيق   حياة �لحيو�ن �لكبرى، للدَّ

الب�صائر - دم�صق 2005م.

• 	 - �لحلبي  ط.  هارون،  الم  �ل�سَّ عبد  تحقيق  للجاحظ،   �لحيو�ن، 

القاهرة 1969م.

• د�ئرة 	 ط.  �لّنقوي،  �سادق  د.  تحقيق  للثعالبي،  �لخا�ض،   خا�ض 

المعارف العثمانية - حيدر اأَباد - الهند 1984م.

• ة الّتاج من �صعر ابن الحّجاج، لهبة اهلل الإ�صطرلبي، تحقيق د. 	  درَّ

علي جو�د �لطاهر، ط. �لجمل - �أَلمانيا 2008م.
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•  درج �لغرر، للمطّوعي، تحقيق د. جليل �لعطيَّة - ط. عالم �لكتب 	

- بيروت 1986م.

• ط. 	 فريجات،  عادل  د.  تحقيق  للو�حدي،  و�لف�سول،  عو�ت   �لدَّ

دم�صق 2005م.

• يباج، للُختَّلي، تحقيق �إِبر�هيم �سالح، ط. د�ر �لب�سائر - دم�سق 	  �لدِّ

1994م.

• الميمني - 	 العزيز  تحقيق عبد  ولي،  ال�صُّ العّبا�ض  بن  اإِبراهيم   ديوان 

دبيَّة(.
ط. د�ر �لكتب �لعلميَّة. )�سمن �لطر�ئف �لأَ

•  ديو�ن �إِ�سحاق �لمو�سلي، تحقيق ماجد �لعّزي، ط. بغد�د 1980م.	

• د ح�سن �آل يا�سين، ط. د�ر 	 وؤلي، تحقيق محمَّ  ديو�ن �أَبي �لأَ�سود �لدُّ

الهالل - بيروت 1998م.

• د�ر 	 ط.  �لح�سون،  بنيان  خليل  تحقيق  لمي،  �ل�سُّ �أَ�سجع   ديو�ن 

الم�صيرة - بيروت 1981م.

• موؤ�س�سة 	 ط.  ح�سين،  د  محمَّ د  محمَّ د.  تحقيق  �لأَع�سى،   ديو�ن 

�صالة - بيروت 1973م. الرِّ

• دم�سق 	  - �لينابيع  د�ر  ط.  �لعا�سور،  �ساكر  تحقيق  �لُب�ستي،   ديو�ن 

2008م.

•  ديو�ن �لُب�ستي، تحقيق لطفي �ل�سّقال ودّرية �لخطيب، ط. مجمع 	

اللُّغة العربيَّة بدم�صق 1989م.
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• �لّد�ر 	 بن عا�سور، ط.  �لّطاهر  د  برد، تحقيق محمَّ بن  ب�ّسار   ديو�ن 

التُّون�صية 1976م.

• د عبده عّز�م، ط. 	 �لّتبريزي، تحقيق محمَّ ب�سرح  تمام،  �أَبي   ديو�ن 

دار المعارف - القاهرة 1951م.

•  ديو�ن �لثعالبي، تحقيق محمود �لجادر، ط. عالم �لكتب - بيروت 	

1998م.

• اأَمين 	 د نعمان  ال�ّصكيت، تحقيق د. محمَّ  ديوان جرير، ب�صرح ابن 

طه، ط. د�ر �لمعارف - �لقاهرة 1977م.

•  ديوان حاتم الّطائي، ب�صرح يحيى بن مدرك، تحقيق عادل �صليمان 	

جمال، ط. �لخانجي - �لقاهرة 1990م.

•  ديو�ن �لحارث بن حلِّزة، تحقيق د. �إِميل يعقوب، ط. د�ر �لكتاب 	

العربي - بيروت 1991م.

•  ديوان الحطيئة، ب�صرح ابن ال�ّصكيت، تحقيق د. محمد نعمان اأَمين 	

طه، ط. �لحلبي - �لقاهرة 1958م.

• د ح�سين �لأَعرجي، ط. د�ر �سادر 	  ديو�ن �لحّماني، تحقيق د. محمَّ

- بيروت 1998م.

• �لثقافة 	 وز�رة  ط.  �سادر،  كارين  تحقيق  �لكاتب،  خالد   ديو�ن 

بدم�صق 2006م.

• د ح�صن اآل يا�صين، )�صمن مجلة 	  ديوان الخبز اأَرزّي، تحقيق محمَّ
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المجمع العلمي العراقي - بغداد).

•  ديو�ن �لخو�رزمي، تحقيق د. حامد �سدقي، ط. طهر�ن 1997م.	

• ين �لعلوي، ط. لجنة �لتاأليف 	 د بدر �لدِّ  ديو�ن �بن دريد، تحقيق محمَّ

- القاهرة 1946م.

•  ديو�ن دعبل بن علي �لخز�عي، تحقيق د. عبد �لكريم �لأَ�ستر، ط. 	

مجمع اللُّغة العربيَّة بدم�صق 1983م.

• ، تحقيق زكي ذ�كر �لعاني، ط. وز�رة �لثقافة - 	
ّ
ّقي  ديو�ن ربيعة �لرَّ

دم�صق 1980م.

• �لكتب 	 د�ر  ط.  ار،  ن�سّ ح�سين  د.  تحقيق  ومي،  �لرُّ �بن   ديو�ن 

الم�صريَّة - القاهرة 1977م.

•  ديو�ن �سحيم عبد بني �لح�سحا�ض، تحقيق عبد �لعزيز �لميمني، ط. 	

الّدار القومية - القاهرة 1965م.

• ّفاء، تحقيق د. حبيب �لح�سني، ط. بغد�د 1981م.	 رّي �لرَّ  ديو�ن �ل�سَّ

• يا�صين، مكتبة 	 اآل  د ح�صن  بن عّباد، تحقيق محمَّ احب  ال�صّ  ديوان 

النه�صة - بغداد 1965م.

•  ديوان اأَبي �صخر الهذلي، تحقيق د. نوري القي�صي، )�صمن �صعراء 	

اأمويُّون ج4( ط. عالم �لكتب - بيروت 1985م.

•  ديوان �صريع الغواني )م�صلم بن الوليد) ب�صرح الّطبيخي الأَندل�صي، 	
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ّهان، ط. د�ر �لمعارف - �لقاهرة 1971م. تحقيق د. �سامي �لدَّ

• 	 - �سادر  د�ر  ط.  عّبا�ض،  �إِح�سان  د.  تحقيق  نوبري،  �ل�سَّ  ديو�ن 

بيروت 1998م.

•  ديو�ن �بن طبا طبا، تحقيق جابر �لخاقاني، ط. بغد�د - د�ر �لحريَّة 	

1975م.

• د�ر 	 �لخزرجي، ط.  �لأَحنف، تحقيق د. عاتكة  بن  �لعّبا�ض   ديو�ن 

الكتب الم�صريَّة - القاهرة 1953م.

• �صكري 	 د.  تحقيق  القرطبي،  البّر  عبد  لبن  العتاهية،  اأَبي   ديوان 

في�سل، ط. جامعة دم�سق 1964م.

•  ديوان عروة بن الورد، ب�صرح ابن ال�ّصّكيت، تحقيق د. فوؤاد نعناع، 	

ط. �لخانجي - �لقاهرة 1995م.

•  ديوان علي بن الجهم،w تحقيق خليل مردم بك، ط. د�ر �سادر - 	

بيروت 1996م.

• ين عبد الحميد، 	 د محي الدِّ  ديوان عمر بن اأَبي ربيعة، تحقيق محمَّ

عادة - �لقاهرة 1960م. ط. �ل�سَّ

• المعهد 	 مجلة  )�صمن  غديرة  عامر  تحقيق  عيينة،  اأَبي  ابن   ديوان 

را�صات العربية بدم�صق). الفرن�صي للدِّ

• ط. 	 �أَلتونجي،  د  محمَّ د.  تحقيق  �لحمد�ني،  فر��ض  �أَبي   ديو�ن 

الم�صت�صاريَّة الّثقافّية الإِيرانيَّة بدم�صق 1987م.
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• د 	  ديوان اأَبي فرا�ض الحمداني، ب�صرح ابن خالوية، تحقيق د. محمَّ

بن �سريفة )�لنُّ�سخة �لتُّون�سيَّة( ط. مركز �لبابطين - �لكويت 2000م.

• د بن �صريفة )النُّ�صخة 	  ديوان اأَبي فرا�ض الحمداني، تحقيق د. محمَّ

�لمغربيَّة( ط. مركز �لبابطين - �لكويت 2000م.

• �لب�سائر 	 �لجرجاني، تحقيق �سميح �سالح، ط. د�ر  �لقا�سي   ديو�ن 

- دم�صق 2003م.

•  ديو�ن ك�ساجم، تحقيق د. �لنَّبوي عبد �لو�حد �سعالن، ط. �لخانجي 	

- القاهرة 1997م.

•  ديو�ن لبيد بن ربيعة، تحقيق د. �إِح�سان عّبا�ض، ط. �لكويت 1984م.	

• 	 - م�سر  د�ر  ط.  فّر�ج،  �ل�ّسّتار  عبد  تحقيق  ليلى،  مجنون   ديو�ن 

القاهرة.

• ّيات، تحقيق د. جميل �سعيد، ط. 	 د بن عبد �لملك �لزَّ  ديو�ن محمَّ

نه�صة م�صر - القاهرة 1949م.

•  ديوان المعاني، لأَبي هالل الع�صكري، تحقيق اأَحمد �صليم غانم، 	

ط. د�ر �لغرب �لإِ�سالمي - بيروت 2003م.

•  ديو�ن �بن �لمعتّز، تحقيق د. يون�ض �ل�ّسامّر�ئي، ط. عالم �لكتب - 	

بيروت 1997م.

• مجلة 	 )�صمن  النَّقوي.  �صادق  د.  تحقيق  الفقيه،  من�صور   ديوان 

المجمع العلمي الهندي - مج 2 العدد المزدوج 1 - 2).
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•  ديو�ن �لّنا�سئ �لأَ�سغر، لل�ّسماوي، تحقيق هالل ناجي، ط. موؤ�س�سة 	

البالغ - بيروت 2009م.

• ودي القي�صي. )�صمن 	  ديوان النَّمر بن تولب، تحقيق د. نوري حمُّ

�سعر�ء �إِ�سالميُّون( ط. عالم �لكتب - بيروت 1984م.

•  ديو�ن �أَبي نو��ض، تحقيق �إِيفالد فاغنر وغيره، ط. �لمعهد �لأَلماني 	

- بيروت 2001م.

• د�ر 	 �لمنّجد، ط.  ين  �لدِّ د. �سالح  معاوية، تحقيق  بن  يزيد   ديو�ن 

الكتاب الجديد - بيروت 1982م.

• د�ر 	 ط.  �لأَحدب،  �إِبر�هيم  ب�سرح  �لهمذ�ني،  مان  �لزَّ بديع   ر�سائل 

التراث - بيروت.

• 	 - �لخانجي  ط.  هارون،  الم  �ل�سَّ عبد  تحقيق  �لجاحظ،   ر�سائل 

القاهرة 1964م.

• �أَبو ظبي 	 وح، لمجهول، تحقيق �إِبر�هيم �سالح، ط. هيئَة   َروح �لرُّ

للثقافة والتُّراث 2009م.

• يا�صين، 	 اآل  د ح�صن  احب بن عّباد، تحقيق محمَّ وزنامجة، لل�صّ  الرُّ

ط. مكتبة �لنه�سة - بغد�د. )�سمن نفائ�ض �لمخطوطات(.

• و�ض �لمعطار، للحميري، تحقيق د. �إِح�سان عّبا�ض، ط. مكتبة 	  �لرَّ

لبنان - بيروت 1975م.

• 	 - �لحلبي  ط.  �ل�ّسّقا،  م�سطفى  تحقيق  للُب�ستي،  �لعقالء،   رو�سة 
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القاهرة 1950م.

• د �صليم الجندي، 	  ر�صالة المالئكة، لأَبي العالء المعّري، تحقيق محمَّ

ط. د�ر �سادر - بيروت.

• د �لبّجاوي، ط. �لحلبي 	  زهر �لآد�ب، للح�سري، تحقيق علي محمَّ

- القاهرة 1969م.

• د�ر 	 وزميله، ط.  �لحّجي  د  محمَّ د.  تحقيق  لليو�سي،  �لأَكم،   زهر 

الثقافة - الّدار البي�صاء 1981م.

• د�ر 	 �ل�ّسامّر�ئي، ط.  �إِبر�هيم  د.  د�ود، تحقيق  بن  د  هرة، لمحمَّ  �لزَّ

رقاء - الأَردن 1985م. المنار - الزَّ

• د�ر 	 ط.  �لحوفي،  الم  �ل�سَّ عبد  تحقيق  للثعالبي،  �لبالغة،   �سحر 

الكتب العلميَّة - بيروت 1984م.

• د �أَبو �لف�سل �إِبر�هيم، ط. د�ر 	  �سرح �لعيون، لبن نباتة، تحقيق محمَّ

الفكر العربي - القاهرة 1964م.

• د�ر 	 ط.  �لميمني،  �لعزيز  عبد  تحقيق  للبكري،  �لالآلي،   �سمط 

الحديث - القاهرة 1984م.

• حيح.	  �صنن التِّرمذي = الجامع ال�صَّ

• د�ر 	 �لحميد، ط.  عبد  ين  �لدِّ د محي  تحقيق محمَّ د�ود،  �أَبي   �سنن 

نَّة النبويَّة - بيروت. اإِحياء ال�صُّ
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• �لمكتبة 	 ط.  �لباقي،  عبد  فوؤ�د  د  محمَّ تحقيق  ماجه،  �بن   �سنن 

الإِ�صالميَّة - اإِ�صتانبول.

• ة، ط. د�ر �لب�سائر �لإِ�سالميَّة 	  �سنن �لنَّ�سائي، باعتناء عبد �لفتاح �أَبو غدَّ

- بيروت.

• �لأَ�ساتذة، ط. 	 من  تحقيق عدد  هبي،  �لذَّ لالإِمام  �لنُّبالء،  �أَعالم   �سير 

موؤ�ص�صة الّر�صالة - بيروت 1981م.

• ين عبد الحميد، 	 د محي الدِّ  �صرح الحما�صة، للتبريزي، تحقيق محمَّ

ط. �لمكتبة �لتجارية �لكبرى - �لقاهرة 1338هـ.

• د عثمان علي، ط. د�ر 	  �سرح �لحما�سة، للفار�سي، تحقيق د. محمَّ

الأَوزاعي - بيروت.

• الم هارون، ط. لجنة 	  �سرح �لحما�سة، للمرزوقي، تحقيق عبد �ل�سَّ

التاأليف - القاهرة 1968م.

• ّقا 	 ال�صَّ للعكبري، تحقيق م�صطفة  المن�صوب  المتنبي،  ديوان   �صرح 

وزمالئه - ط. �لحلبي - �لقاهرة 1971م.

• ط. 	 �هلل،  حمد  علي  د  محمَّ تحقيق  وزني،  للزَّ �لمعلقات،   �سرح 

المكتبة الأُمويَّة - دم�صق 1963م.

• د �ساكر، ط. د�ر 	 �أَحمد محمَّ قتيبة، تحقيق   �ل�سعر و�ل�سعر�ء، لبن 

المعارف - القاهرة 1966م.

• مكتبة 	  - بغد�د  ط.  غيا�ض،  مح�سن  د.  تحقيق  �ليزيديين،   �سعر 

Zad_Safar_Book.indb   238 12/8/09   9:43 AM



239

الأَندل�ض 1973م.

• عالم 	 ط.  �لقي�سي،  ودي  حمُّ نوري  د.  تحقيق  �إِ�سالميُّون،   �سعر�ء 

الكتب - بيروت 1984م.

• وق والفراق، لبن المرزبان الكرخي، تحقيق د. جليل العطيَّة، 	  ال�صَّ

ط. د�ر �لغرب �لإِ�سالمي - بيروت 1988م.

• بح المنير في �صعر اأَبي ب�صير )الأَع�صى) تحقيق رودلف جاير، 	  ال�صُّ

ط. فيينا 1927م.

•  �سحيح �لبخاري، ط. د�ر طوق �لنَّجاة. )م�سورة �لطبعة �لم�سريَّة(.	

• د فوؤ�د عبد �لباقي، ط. د�ر �لحديث - 	  �سحيح م�سلم، تحقيق محمَّ

القاهرة 1991م.

• اإِبراهيم 	 د.  تحقيق  التَّوحيدي،  حّيان  لأَبي  ديق،  وال�صَّ داقة   ال�صّ

�لكيالني، ط. د�ر �لفكر - دم�سق 1964م.

• ناعتين، لأَبي هالل الع�صكري، تحقيق علي البجاوي وزميله، 	  ال�صِّ

ط. �لمكتبة �لع�سريَّة - بيروت 1986م.

• ، تحقيق د. عبد �لفتاح �لحلو، ط. 	
ّ
ّ �لتَّميمي

نيَّة، للّتقي  �لطبقات �ل�سَّ

دار الرفاعي - الريا�ض 1983م.

• الطناحي 	 د. محمود  تحقيق   ،
ّ
بكي لل�صُّ الكبرى،  ال�ّصافعيَّة   طبقات 

وزمالئه، ط. د�ر هجر - �لقاهرة 1992م.
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• د�ر 	 فّر�ج، ط.  �ل�سّتار  عبد  تحقيق  �لمعتّز،  لبن  �ل�سعر�ء،   طبقات 

المعارف - القاهرة 1956م.

• د�ر 	 ط.  عّبا�ض،  �إِح�سان  د.  تحقيق  لل�سير�زي،  �لفقهاء،   طبقات 

الرائد العربي - بيروت 1970م.

• د عمر، ط. �لخانجي 	  �لطبقات �لكبير، لبن �سعد، تحقيق علي محمَّ

- القاهرة 2000م.

• الف�صل 	 اأَبو  د  محمَّ تحقيق  بيدي،  للزُّ والنَّحوّيين،  اللُّغوّيين   طبقات 

�إِبر�هيم، ط. د�ر �لمعارف - �لقاهرة 1970م.

• �لكتب 	 د�ر  ط.  �لميمني،  �لعزيز  عبد  تحقيق  �لأَدبيَّة،   �لّطر�ئف 

العلميَّة - بيروت )م�صّورة لجنة التاأليف).

• د اأَمين، الهيئة الم�صريَّة 	 د محمَّ  عقد الجمان، للعيني، تحقيق د. محمَّ

العامة - القاهرة 1987م.

•  �لعقد �لفريد، لبن عبد ربِّه، تحقيق �أَحمد �أَمين وزمالئه، ط. د�ر 	

الكتاب العربي - بيروت )م�صورة لجنة التاأليف).

•  عمل اليوم واللَّيلة، لبن ال�صّني، تحقيق ب�صير عيون، د. دار البيان 	

- دم�صق 1994م.

•  عمل اليوم واللَّيلة، للنَّ�صائي، تحقيق د. فاروق حمادة - دار الكلم 	

يِّب - دم�صق 2001م.
الطَّ

• �أَحمد زكي �لعدوي، ط. �لد�ر 	  عيون �لأَخبار، لبن قتيبة، تحقيق 
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الم�صريَّة - القاهرة 1963م. )م�صورة دار الكتب).

•  ف�سل �لمقال، للبكري، تحقيق د. �إِح�سان عّبا�ض وزميله، ط. د�ر 	

الأَمانة - بيروت 1971م.

•  الف�صو�ض، ل�صاعد اللُّغوي، تحقيق د. عبد الوهاب الّتازي �َصعود، 	

ط. وز�رة �لأَوقاف - �لمغرب 1993م.

•  �لفهر�ست، للنَّديم، تحقيق ر�سا تجّدد، ط. طهر�ن 1971م.	

• ط. 	 �لهوريني،  ن�سر  تحقيق  �أَبادي،  للفيروز  �لمحيط،   �لقامو�ض 

الحلبي - القاهرة 1952م.

• �لّد�لي، ط. 	 د  د. محمَّ تحقيق  للمبّرد،  و�لأَدب،  �للُّغة  في   �لكامل 

�صالة - بيروت 1993م. موؤ�ص�صة الرِّ

•  �لكناية و�لتَّعري�ض، للثعالبي، تحقيق �أُ�سامة �لبحيري، ط. �لخانجي 	

- القاهرة 1997م.

•  لباب �لآد�ب، للثعالبي، تحقيق د. قحطان �سالح، ط. وز�رة �لثقافة 	

- بغداد 1987م.

• �لكبير وزمالئه، ط. د�ر 	 �لعرب، لبن منظور، تحقيق علي   ل�سان 

المعارف - القاهرة 1981م.

•  لطائف المعارف، للثعالبي، تحقيق اإِبراهيم الإبياري وح�صن كامل 	

يرفي، ط. �لحلبي - �لقاهرة 1960م. �ل�سَّ
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• ط. 	 �لعجماوي،  حّماد  تحقيق  للثعالبي،  و�لّظر�ئف،   �للَّطائف 

المطبعة العامرة - القاهرة 1300هـ.

• د�ر 	 ط.  �لعظيم،  عبد  يحيى  د.  تحقيق  للحظيري،  �لملح،   لمح 

الكتب الم�صريَّة 2007م.

• ط. 	 فّر�ج،  �ل�ّسّتار  عبد  تحقيق  لالآمدي،  و�لمختلف،   �لموؤتلف 

الحلبي - القاهرة 1960م.

•  �لمبهج، للثعالبي، تحقيق �إِبر�هيم �سالح، ط. د�ر �لب�سائر - دم�سق 	

1999م.

• د�ر 	 �ل�سريف، ط.  �هلل  تحقيق خير  للمقد�سي،  �هلل،  في   �لمتحابين 

الطباع - دم�صق 1991م.

• ين عبد الحميد، 	 د محي الدِّ  مجمع الأَمثال، للميداني، تحقيق محمَّ

دية 1955م. نَّة �لمحمَّ ط. مطبعة �ل�سُّ

• ط. 	 �لمّلوحي،  �لمعين  عبد  تحقيق  لمجهول،  �لمعاني،   مجموعة 

دار طال�ض - دم�صق 1988م.

• الأَ�صبهاني، تحقيق د. ريا�ض مراد، 	 للّراغب  الأُدباء،   محا�صرات 

ط. د�ر �سادر - بيروت 2004م.

• يو�سف فرحات، ط. د�ر 	 للجاحظ، تحقيق   �لمحا�سن و�لأَ�سد�د، 

الجيل - بيروت 1997م.

• د اأَبو الف�صل اإِبراهيم، 	  المحا�صن والم�صاوئ، للبيهقي، تحقيق محمَّ
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ط. د�ر نه�سة م�سر - �لقاهرة 1961م.

• غالونجي 	 م�صباح  تحقيق  فاء،  الرَّ رّي  لل�صَّ والمحبوب،   المحّب 

وزميله، ط. مجمع �للُّغة �لعربيَّة بدم�سق 1986م.

•  مخت�سر تاريخ دم�سق، لبن منظور، تحقيق عدد من �لأَ�ساتذة، ط. 	

دار الفكر - دم�صق.

•  �لمذ�كرة في �أَلقاب �ل�سعر�ء، لالإِربلي، تحقيق �ساكر �لعا�سور، ط. 	

بغداد 1988م.

• بنانيَّة 	
هب، للم�سعودي، تحقيق �سارل بال، ط. �لجامعة �للُّ  مروج �لذَّ

- بيروت 1965م.

• اإِبراهيم 	 تحقيق  )ج12)  العمري  اهلل  ف�صل  لبن  الأَب�صار،   م�صالك 

�سالح، ط. �لمجمع �لثقافي، �أَبو ظبي.

• اإِبراهيم 	 تحقيق  لالأَب�صيهي،  م�صتظرف،  فن  كل  في   الم�صتطرف 

�سالح، ط. د�ر �سادر - بيروت 1999م.

• مخ�صري، تحقيق عبد المعيدخان، 	  الم�صتق�صى في اأَمثال العرب، للزَّ

ية - بيروت )م�سورة �لهند(. ط. د�ر �لكتب �لعلمَّ

• �لطبعة 	 )م�سورة  بيروت.   - �سادر  د�ر  ط.  �أَحمد،  �لإِمام   م�سند 

الم�صريَّة).

•  م�سارع �لع�ّساق، لل�ّسّر�ج، ط. د�ر �سادر - بيروت.	
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• الم هارون، ط. 	  �لم�سون، لأَبي �أَحمد �لع�سكري، تحقيق عبد �ل�سَّ

الكويت 1960م.

• ين عبد الحميد، 	 د محي الدِّ  معاهد التن�صي�ض، للعّبا�صي، تحقيق محمَّ

ط. عالم �لكتب - بيروت 1970م.

•  معجم �لأُدباء، لياقوت �لحموي، تحقيق د. �إِح�سان عّبا�ض، ط. د�ر 	

الغرب الإِ�صالمي - بيروت 1993م.

• 	 - لبنان  مكتبة  ط.  �سير،  لإِّدي  بة،  �لمعرَّ �لفار�سيَّة  �لأَلفاظ   معجم 

بيروت 1990م.

•  معجم �لبلد�ن، لياقوت �لحموي، ط. د�ر �سادر - بيروت.	

• ّتار فّر�ج، ط. �لحلبي 	  معجم �ل�سعر�ء، للمرزباني، تحقيق عبد �ل�سَّ

1960م.

• �لكتب 	 د�ر  ط.  �لأَدوية(  لمفرد�ت  )�لجامع  �لبيطار  �بن   مفرد�ت 

العلميَّة، بيروت. )م�صورة الطبعة الم�صرية).

• اأَحمد 	 يِّد  ال�صَّ تحقيق  الأَ�صبهاني،  الفرج  لأَبي  الّطالبيّين،   مقاتل 

�سقر، ط. د�ر �لمعرفة - بيروت.

• الواحد 	 عبد  النَّبوي  د.  تحقيق  للثعالبي،  المطرب،  عنه  غاب   َمن 

�سعالن، ط. �لخانجي - �لقاهرة 1984م.

•  َمن غاب عنه �لمطرب، للثعالبي، تحقيق د. يون�ض �ل�ّسامّر�ئي، ط. 	

عالم الكتب - بيروت 1987م.
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•  من ا�صمه عمرو من ال�صعراء، لبن الجّراح، تحقيق د. عبد العزيز 	

�لمانع، ط. �لخانجي - �لقاهرة 1991م.

• �صالح، 	 اإِبراهيم  تحقيق  الخوارزمي،  لريحان  والمثالب،   المناقب 

ط. د�ر �لب�سائر - دم�سق 1999م.

• تحقيق 	 للثعالبي،  المن�صوب  العرب،  اأَ�صعار  محا�صن  في   المنتخب 

عادل �سليمان جمال، ط. �لخانجي - �لقاهرة.

•  منتخب من كتاب ال�صعراء، لأَبي نعيم الأَ�صفهاني، تحقيق اإِبراهيم 	

�سالح، ط. د�ر �لب�سائر - دم�سق 1994م.

• �لغرب 	 د�ر  �لجبوري، ط.  يحيى  د.  تحقيق  للميكالي،   �لمنتخل، 

الإِ�صالمي - بيروت 2000م.

• رفاء( ط. عالم �لكتب - بيروت 1983م.	  �لمو�سى )�لّظرف و�لظُّ

•  نثر �لنُّظم وحّل �لعقد، للثعالبي، تحقيق �أَحمد عبد �لفتاح تمام، ط. 	

موؤ�ص�صة الكتب الثَّقافية - بيروت 1990م.

•  النُّجوم الّزاهرة، لبن تغري بردي، )م�صورة دار الكتب الم�صريَّة).	

•  نزهة الأَنام في محا�صن ال�صام، لبن البدري، تحقيق اإِبراهيم �صالح، 	

ط. د�ر �لب�سائر - دم�سق 2006م.

•  نهاية الأَرب، للنُّويري. )م�صورة دار الكتب الم�صريَّة).	

•  النِّهاية في غريب الحديث والأَثر، لبن الأَثير، تحقيق د. محمود 	
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�لطناحي وزميله، ط. د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي - بيروت.

• تحقيق 	 اليغموري،  للحافظ  المقتب�ض،  من  المخت�صر  القب�ض   نور 

رودلف زلهايم، ط. �لمعهد �لأَلماني - في�سبادن 1964م.

• المعهد 	 المحّققين،  من  عدد  تحقيق  لل�صفدي،  بالوفيات،   الوافي 

الأَلماني، بيروت وفي�صبادن.

•  الوزراء والكّتاب، للجه�صياري، تحقيق اإِبراهيم �صالح؛ قيد الطبع.	

•  �لو�ساطة، للقا�سي �لجرجاني، تحقيق �لبجاوي و�أَبو �لف�سل، ط. 	

الحلبي - القاهرة 1966م.

• ين عبد �لحميد، ط. 	 د محي �لدِّ  يتيمة �لدهر، للثعالبي، تحقيق محمَّ

دار الفكر - بيروت 1973م.

• الحديثي، 	 جا�صم  تحقيق  للثعالبي،  المواقيت،  بع�ض  في   اليواقيت 

ط. بغد�د 1990م.

•  يواقيت المواقيت، للثعالبي، تحقيق د. النَّبوي عبد الواحد �صعالن، 	

ط. د�ر قباء - �لقاهرة 2004م.

* * *
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